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1. Dirigentvalg 
Bestyrelsen foreslog Bruno Lundgård Hansen, som blev valgt til dirigent uden 
modkandidater. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen blev rettidigt indkaldt, og udpegede 2 
stemmetællere fra DGI Storkøbenhavns sekretariat.  

 
2. Aflæggelse af beretning 

Eksemplarer af den skriftlige beretning blev delt ud på bordene. Som noget nyt blev den 
mundtlige beretning fremlagt i interview-form, hvor bestyrelsesmedlemmer blev interviewet 
om nedenstående emner.  
 
Bevæg dig for Livet, Peder Nedergaard - Formand for DGI Storkøbenhavn 
 
Udgangspunkt: Hvilken forskel har det gjort lokalt? BDFL-visionskommunerne, status på 
samarbejdet og på visionsidrætterne, herunder Børne- og ungesatsning. 
 
Der blev stillet spørgsmål om,  

- Hvad der gøres særligt for Ballerup. 
o Visionskommuner betyder ikke at vi glemmer resten af kommunerne. 

- Hvad med de ældre i København? De oplever at blive flyttet rundt, der er ingen 
lokaler, ingen tager hensyn. Hvorfor kan de ældre ikke få plads i de tomme lokaler i 
dagtimerne?  

o Peder henviste til BDFL, vil holde kommunen op på det. Foreningerne skal 
også selv være med til at lægge pres på kommunen 

 
Piger i foreninger, Pia Nisted – bestyrelsesmedlem DGI Storkøbenhavn 
 
Udgangspunkt: Hvorfor er det problem, at kønsfordelingen er skæv i foreningsidrætten? 
Pigeproblematikken – reaktioner og tiltag på medieomtale.  
 
Der blev stillet spørgsmål om, 

- hvor er det lykkedes at få pigerne med? 
o Målrettede arrangementer – f.eks. cyklearrangement for piger 
o Specifikke idrætter, f.eks. piger der starter til gymnastik i en tidlig alder bliver 

typisk i foreningerne. Gymnastikkens fremtid i København som ét blandt flere 
redskaber. 

 
Gebyrsagen, Jan Sørensen – suppleant DGI Storkøbenhavn 
 
Udgangspunkt: Hvorfor må kommunen ikke tage penge for de faciliteter, som 
foreningslivet har stillet til rådighed?  
 
Der blev stillet spørgsmål om, 

- hvordan rammer det nye lokalegebyr i Københavns kommune jer som forening?  
o Gebyret modsvarer stort set de tilskud de får til børn 

- hvordan skal det håndteres? 
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o Det er et åbent spørgsmål, da den nuværende model kræver mere 
administration end det gavner nogen.  

- hvad skal vi frygte i de andre kommuner nær København? –  
o Man kan frygte, at de øvrige kommuner lader sig inspirere af Københavns 

Kommune og indfører lignende gebyrer på foreningslokaler 
 

Øvrige spørgsmål og kommentarer fra salen 
- Folk der ikke er i foreninger benytter faciliteter - selvorganisering overtager  
- Hvad kan en lille forening gøre for at råbe op? – kontakte lokalpolitikere 
- hvordan går det med udvalgsarbejdet? – arbejdsgruppen under 

Folkeoplysningsudvalget fremlægger modeller for forvaltning og arbejder imod 
gebyrer 

- hvad gør andre kommuner i Danmark? - kommunerne gør det meget forskelligt 
 

Beretningen blev taget til efterretning 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kristina Lambrecht fra bestyrelsen gennemgik kort regnskabet som udviste et overskud på 
1.4 mio. kroner, hvilket var ca. 1 mio. bedre end budget. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 

5. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
Peder Nedergaard præsenterede budget 2019 til orientering.  
  

6. Fastlæggelse af kontingent 
- uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer  
- Michael Gatten blev valgt til næstformand for to år.   
- Pia Nisted blev genvalgt til bestyrelsen for to år 
- Morten Skov Poulsen blev genvalgt til bestyrelsen for to år 
- Jan Sørensen blev genvalgt som suppleant for et år 
- Christian Bigom blev valgt som suppleant for et år 
- Niels-Aage Vandelbjerg blev genvalgt som kritisk revisor for et år  
- Ole …. Blev valgt som kritisk revisor for et år  
 

8. Eventuelt 
Afgående bestyrelsesmedlem Mads P. B. Christensen, fik tak for indsatsen af formand 
Peder Nedergaard. 
 
Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt DGI Storkøbenhavn overvejer at flytte lokaler. Det 
er der ikke pt. hvor der er indgået lejeaftale med BloxHub - planen er at blive og udnytte 
de to placeringer vi har nu indtil videre.  
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Fra salen blev der gjort opmærksom på, at svømmehallen i DGI-byen lukker ved årsskiftet 
pga. renovering frem til august 2020, hvilket er et problem for de foreninger, der holder til 
der. Der er forståelse for, at det er en udfordring for foreninger, men renovationen af 
svømmehallen er meget nødvendigt og midlertidig lukning kan ikke udgås. 
 
Dirigenten overgav styringen til formanden, som takkede dirigenten for indsatsen. Herefter 
sluttede generalforsamlingen, og Årets ildsjæl og Årets forening blev kåret.  
Kåret som Årets forening blev Copenhagen Floorball Club 
Kåret som årets ildsjæl blev Thomas Lorenzen – Måløv Idræts Forening 


