
 

 

Referat af 

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 

 

 

Dagsorden 

1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 

2. Gennemgang af ”det mulige” omkring den ny plads 

3. Bestyrelsens planlægning og prioritering 

4. Finansiering og frivillige kræfter 

5. Eventuelle afstemninger omkring planer mv. 

6. Generalforsamlingens opbakning til bestyrelsens planlægning og prioriteringer 

7. Eventuelt. 

Velkomst 

Formanden bød velkommen. Uddelte 10-årsnåle til Erik og Randi og 25 år til Per og Jytte. 

Valg af dirigent 

Erik Jensen blev valgt til dirigent. 

Susanne blev valgt til referent. 

Dirigenten fastslog, at dagsorden udsendt i ok tid. 

Valg af stemmetællere 

Stemmetællere Lilli og Dorrit. 30 stemmeberettigede. 

Ad 1 

Inden gennemgangen af selve problematikken med Ringstedbanen og den ny plads orienterede 

formanden om sikringen af træningen for første halvår 2013 og de aftaler, som bestyrelsen har 

indgået med andre steder. 

Formanden ridsede historien op omkring forløbet med Ringstedbanen. Der blev redegjort for 

forløbet med Greve kommune og med Ekspropriationskommissionen og hvilke forventninger der 

er til den nærmeste fremtid på disse fronter. 



Der blev orienteret om, hvorledes det ser ud til, at vi skal samarbejde med Greve kommune, samt 

hvorledes vi bliver nødt til, at kunne matche dette samarbejde. 

Der er en meget tydelig ansvarsfordeling i dette samarbejde og dette skal vi respektere. 

Kassereren gjorde i store træk status på kredsens økonomi og alene for at give et billede af, hvad 

vi har af midler til det kommende arbejde. Det var ikke overvældende. 

Randi satte spørgsmål ved det udsendte om, vores situation ikke måtte diskuteres med andre 

kredse. 

Per oplyste, at det var for at ikke at være for sårbare, når alt skulle forhandles på plads. 

Lilli spurgte til om man måtte tegne årskort i nærheden af, hvor man bor. Dette blev bekræftet. 

Githe fik bekræftet, at hun kunne træne i Vallensbæk, hvis hun tegner årskort. 

 

Ad 2 

Der blev vist et billede og tegning over det nye område og der var tegnet ind hvilke områder vi 

kunne gøre noget ved og hvilke områder vi ikke kunne gøre noget ved. 

Hvert område blev forklaret og hvorfor det er sådan. 

 

Ad 3 

Der blev forelagt en løs prioritering omkring opgaverne, men den er ikke sat fast endnu, da vi jo 

lige skal have ansøgninger mv på plads. Efter denne generalforsamling bliver der sat system i alle 

arbejderne, da vi så forhåbentlig også har de sidste ting på plads med Greve kommune. 

Da vi skal matche kommunen med hensyn til ansøgninger og arbejder mv. indstiller bestyrelsen til, 

at vi nedsætter nogle grupper, til at holde styr på aftaler, ansøgninger, penge arbejder og alle 

andre aftaler. 

Disse grupper er ansvarlige overfor bestyrelsen. 

Kontaktgruppen 

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en kontaktgruppe, som har alle kontakter til kommunen, 

BaneDanmark og øvrige myndigheder. Det er denne gruppe, der indgår aftaler og sikrer de 

fornødne ansøgninger og aftaler er på plads.. 

Gruppen består af: Kredsformanden, kredskassereren og Susanne Jensen. 

Alle blev valgt. 



Gruppen sikrer informationen til Arbejdsgruppen, som er praktisk udførende på opgaverne. 

Arbejdsgruppen 

Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som sikrer at de indgåede aftaler kan 

udføres og bliver udført. Denne gruppe afleverer opgaveskitserne til kontaktgruppen, som skal 

sikre, at alle aftaler er på plads og det kan gennemføres indenfor de rammer der findes, herunder 

økonomien. 

Gruppen refererer til kontaktgruppen og er ansvarlig overfor denne. 

Gruppen består af: Michael Gjerløv, Finn Hansen, André, samt John 

Alle blev valgt. 

Ad 4 

Formanden orienterede om planerne, samt sammenhængen, eller mangel på samme, til 

økonomien. Kredsen skal tænke meget kreativt og bruge vore midler med største omhu. Vi har 

nok ikke de store muligheder for at få hjælp udefra og vi er ikke istand til at låne os igennem. 

Greve kommune skal udfordres mht. hjælp i denne retning og vi skal være hurtige, når 

ekspropriationsforretningerne er gennemført, således at vi får gjort opmærksom på de midler, der 

bliver frigjort i forbindelse med den gamle plads. 

Vi skal selv gøre en stor fornyet indsats m.h.t. ekspropriationskommissionen, da vi er skaffet til 

møde med dem. 

Her vi hovedkræfterne blive lagt på erstatning for klubhus og anskaffelse af container. 

Ad 5 og Ad 6 

Der var egentlig lagt op til, at vi skulle stemme om nogle egentlige planer, men det er ikke til på 

nuværende tidspunkt, da vi jo først nu har fået gang i dialogen med kommunen om den 

fremadrettede proces. 

Formanden bad alligevel om, at forsamlingen tilkendegav, om de er enige i bestyrelsens 

overordnede plan og om der var enighed om, at det var den vej der arbejdes efter. 

Eventuelle afstemninger omkring planer m.v. + generalforsamlingens opbakning til bestyrelsens 

planlægning og prioriteringer. 

 

Randi henledte opmærksomheden på, at der i referatet står, at man har besluttet, at der skulle 

købes en container til 12.000 kr. Per oplyste, at man arbejder videre med at finde en billigere. 

Kommunen vil ikke stille en container til rådighed.  

Bestyrelsen fik de mødtes opbakning. 



Ad 7 

Under hele generalforsamlingen var der en ivrig spørglyst, men der blev ikke truffet beslutninger. 

Set i lyset af dette, så gengiver vi her spørgsmålene (og de få svar) under punktet eventuelt, 

selvom de faldt andetsteds i dagsordenen.  

Jytte har fået til opgave af bestyrelsen at søge legater, men byggeprojektet skal være klar inden 

man søger og man får max 1/3 dækket. Der er flere forskellige muligheder, som der arbejdes med. 

 

John spurgte om vi er i direkte dialog med Bane Danmark. Det er vi ikke, fordi Bane Danmark er 

lige glade med os. John kender en person i Bane Danmark, som han vil prøve at kontakte. 

 

Michael oplyste at prisen på klubhuset på ca. 450.000 kr. omfatter diverse omkostninger til 

tilslutning af el, vand, kloak m.v. 

 

Randi syntes vi skal skrue lidt ned for blusset og klare og med et skur uden vand, toilet m.v. i den 

første tid. En græsplæne og et par skjul er det vigtigste pt. Lad os være realistiske. 

Generalforsamlinger og kredsfest m.v. kan afholdes i Greve Medborgerhus. 

 

Svend spurgte til, hvad hele projektet koster. Per oplyste, at vi har fået en pris på 1,4 mil.kr. ca. at 

etablere os, som vi har det i dag. 

 

André forlod generalforsamlingen. 

 

Lea spurgte til om Hovedklubben er blevet spurgte, om de vil hjælpe os. Det vil de, men bare ikke 

økonomisk. 

 

Michael er enig i, at der skal laves p-plads, træningsplads m.v. Klubhus osv. Kommer senere til. Der 

skal laves et sted med læ. 

 

Jytte oplyste, at vi har materialer til terrassen som det eneste. 

 

Githe har vi nogen garanti for, hvor længe vi må blive på den nye plads. Det er der ingen der ved, 

men området er udlagt som grøn kile og området skal formentlig ikke bruges til noget. 

 

Liisbeth spurgte til opsætning af hegn. Der må kun opsættes hegn op mod banen og ikke andre 

steder. Omådet skal være åbent ellers. Der må sættes bom op ud mod vejen ellers ikke andet. 

 

John oplyste, at man har skovet hele området for at Greve Landsby ikke bliver oversvømmet. 

 

Dorrit spurgte til om der er nogle naboer. Der er kun erhverv som naboer. 



 

Kim hvad kommer det til at koste at træne i Ishøj. Det koster ikke kredsen noget. Pris for at gå på 

hold fremgår af hjemmesiden. 

 

Jane henledte opmærksomheden på at man kunne oprette gruppe på Facebook og via den vej 

samle penge ind. 

 

Randi spurgte til, hvad det koster at få alt flyttet, revet ned osv. Hvornår er der en afklaring på om 

det bliver 1/1 eller 1/2. 

Per afventer svar fra Bane Danmark. 

Githe spurgte til om huset skal flyttes. Det skal det ikke. Bane Danmark vælter hytten gratis for os. 

Lilli foreslog, at der skrives en artikel til Sydkysten. Bestyrelsen vil gerne afvente, til alle aftaler er 

på plads eller vi er blevet ”snydt” af kommunen. 

 

Generalforsamlingen sluttet kl. 21.30. 

 


