
Bestyrelsens beretning 2017 
 
Økonomi. 

Vi har haft store udfordringer omkring økonomien i det forløbne år.  

En af de største udfordringer har været at vi har haft svært ved at få flyttet bruger tilladelsen til PBS 
fra Lars til Anders, hvilket har givet den udfordring, at vi ikke løbende har kunne følge med i hvem 
der har betalt kontingent i løbet af året. 

Dette har resulteret i at den enkelte afdeling selv har skulle følge op på hvem af medlemmerne der 
havde betalt via klubmodulet, hvilket har været en stor opgave. 

Vi har lavet en økonomigruppe, der er ledet af kasseren, der i fællesskab skal fordele nogle af de 
lettere opgaver i mellem sig, således at kasseren kan koncentrere sig om den helt store opgave, 
nemlig at betale regninger og få bogført under de rigtige poster. 

Frank har påtaget sig ansvaret at få alle tilbage på PBS, hvilket vil ske på den måde at de gamle 
medlemslister bliver sat op mod den ”nye” PBS liste, og dem der ikke står oprettet vil automatisk 
blive tilmeldt PBS. Det er derfor meget vigtigt at i via banken får oprettet girokortet til betalings 
service når i modtager det. Herefter vil banken automatisk trække kontingent fra jeres budgetkonto. 

Vi er i gang med at indkører et nyt økonomisystem der gør det muligt for den enkelte afdeling at 
trække medlemslister direkte fra PBS. 

På sigt vil det nye system også kunne betale regninger og bogfører samtidig. 

Vi håber stadig vi kan finde besparelser i klubben muligvis ved at finde andre leverandører til 
pokaler og øl. 

Vi har undersøgt omkring busser, og her vil det ikke være billiger at skifte til et andet selskab. 

Vi har holdt første sevensmøde hvor vi begynder at fokuserer på økonomien. 

 

                         

Fastholdelse og rekruttering. 

Herre.  
Seniorer har rekrutteret gennem deres netværk. Og så har de tiltrukket rugbyspillere fra Fyn 
(stengaard) og udlandet (butch, wouter) 

Damer. 
For at rekruttere spillere, har de opsat plakater på skoler og andre uddannelsessteder.  
Der er kommet få nye spillere til, men om de kom grundet plakaterne skal være usagt. 
For at fastholde spillere har de været en tur til Berlin hvor Miller havde nogle gode kontakter. 

Ungdom. 
Der bliver fastholdt ved at der serveres mad, og spillerne har været på flere ture. 



 

 

Klubhus 
Først vil vi gerne takke alle de frivillige der har gjort et fantastisk stort stykke arbejde i og omkring 
klubben. Uden jer ville det simpelthen ikke være muligt at drive klubben. Så stor tak for det.  
Vi håber selvfølgelig, lige som sidste år at, der er flere der melder sig til at hjælpe da der er mange 
opgaver der skal løses. Her kunne det specielt være rart hvis man kunne lokke flere forældre herud, 
selv om vi ved at der er nogle forældre der allerede hjælper til under ungdoms stævner. 
Vi har afholdt flere vellykkede arrangementer i løbet af året. Her kan bla. nævnes vinsmagning, den 
årlige fest med christianshavnerekspressen, vores nytårskur, seniorens nytårs fest samt alle de 
udlejninger vi har haft i løbet af året. Det er arrangementer der giver god indtjening til klubben, og 
derfor også nødvendige for at vi kan holde vores budgetter. 
Vi har fået opgraderet vores regler for udlån, så vi nu får pengene for leje og depositum i kassen 
inden arrangementerne afholdes.  
Efter et afholdt arrangement vil der blive udført en kontrol af service og inventar så vi kan få penge 
ind for det der eventuelt skulle være ødelagt. Disse udgifter vil blive taget fra depositummet. 
Vi har fået nye stole. De gamle kunne ikke mere, Vi fik et godt tilbud og da sponsorforeningen 
indvilgede i at betale var der ikke så meget at tænke over. 
Vi har modtaget malingen til klubben. Den blev sponseret sidste år. Så mangler vi bare en plan for 
at starte dette store malerprojekt op. Det arbejder Frank på. 
Vi skulle i løbet af året have starter det projekt op hvor man i fællesskab fik indrettet et klubhus 
som alle ville være glade at komme i. Det må vi indrømme ikke er sket endnu. 
Der har været indkaldt møder nogle gange, men det er desværre blevet aflyst af forskellige årsager. 
Frank indkalder igen i løbet af den næste måned. 
 
 

Scandinavian open. 

Vi vil starte med at sige tak til alle de frivillige der hjalp til under turneringen. Der ligger utroligt 
meget arbejde i denne turnering, og det ville ikke være muligt at afholde turneringen uden hjælp fra 
de frivillige. 
Vi har haft et godt stævne i 2017. 
Der var også i år mange stærke hold med, hvilket gjorde turneringen spændende. 
Vi havde fået lavet en grill plads. Og det er vores vurdering at det har bragt flere kunder til 
aftensmaden, da holdene ikke længere kunne sidde nede ved deres egne telte og grille. 
Seniorne stillede en bar op i det store telt. Der er ingen tvivl om at det var en stor succes, specielt 
fordi baren fjernede det store tryk på indendørsbaren, der ikke serverede drinks. 
Et af de nye tiltag var at vi skulle have tokens/coins i baren som betalingsmiddel, hvilket skulle lette 
betjeningen. Vi stødte på store problemer med at få frivillige nok til at sidde i ”banken”, da vi var 
tvunget til at have banken åben lige til festen sluttede både fredag og lørdag, da vi ellers kunne 
risikere at folk ville løbe tør for tokens/coins, og derved ikke kunne købe i baren. 
Dette problem skulle vi gerne have løst til det næste stævne. Her kunne det være oplagt at få nogle 
forældre ind over denne opgave. 



Der er ikke nogen tvivl om at turneringen vokser, hvilket er godt, men det lægger også et større pres 
på os som arrangører og dertil mængden af frivillige der skal bruges for at holde stævnet kørende. 
Der vil blive inviteret repræsentanter med fra senior, damer samt ungdom til et sevens møde for at 
få nye gode ideer til hvordan vi fremover skal forbedre turneringen. 

 

Herre senior. 
Vi vandt både pokalmesterskabet og DM i sevens, men igen i år måtte vi undvære DM guld. Vi har 
været ramt af rigtig mange skader, hvilket har resulteret i at vi har måtte benytte mange reserver, og 
derved ikke være sammenspillede nok til at kunne gøre os gældende omkring guldet. 
Vi kan dog stadig være stolte af vores førstehold, der vandt guld i pokalen, guld i dm i sevens, og 
fik en bronzemedalje i DM for 15 mand. 
Der er ikke nogen tvivl om at potentialet ligger der og at holdet burde kunne vinde et DM hvis man 
fandt sammen og øgede træningsfrekvensen. Det ser vi frem til i den nye sæson. 
Vi har valgt at stoppe samarbejdet med Richart som træner. Richard har gjort et godt arbejde, men 
det var som om at kemien mellem spillerne og træneren aldrig rigtig indfandt sig. Der skal lyde en 
tak til Richard for hans indsats. 
Den nye træner hedder Junaire. Han er et kendt ansigt i klubben og på banen. 
Vi håber at Junaire vil kunne samle holdet, og det bliver især spændende at se hvordan Junaire og 
Simon får udviklingsholdet til at arbejde sammen med vores første hold, således at vores U 18 
drenge samt 2 holds spillerne får et godt hold og nogle gode oplevelser i fremtiden. 
Omkring 2 holdet/u 18 spillerne har Simon kæmpet for at finde en struktur der kunne få holdet til at 
fungere. 
Han har indkaldt til træningssamlinger og kampe, men det har været svært at få spillere nok, da de 
spillere der ikke er interesseret i førsteholds rugby, ikke dukker op til 2 holds kampe. Samtidig har 
de førsteholds spillere der ikke har spillet på førsteholdet ikke meldt sig til 2 holds kampene. 
Der har desværre også været for få kampe og aflysninger. 
 
Ungdom. 
Ungdommen har i 2017 deltaget i følgende turneringer. 
6 Dm – turneringer 
4 Øresundsturneringer 
1 stævne i Hamborg om foråret ( sammen med CSR) 
1 Stævne i Prag om efteråret ( sammen med CSR) 
 
(Peter Jacobsen har et fyldestgørende indlæg under udvalgenes beretning)  

 
Damer senior. 
Speeds kvinder vandt i 2017 for 3. år i træk Danmarksmesterskabet. Vores dygtige kvinder vandt 6 
ud af 8 stævner med en ganske smal, men utrolig dygtig og erfaren trup. I løbet af året har vi fået 
nogle få nye og dygtige spillere. 
4 af vores spillere spillede for Kvindelandsholdet til EM. Kvinderne og Ludvig vil gerne sende en 
stor tak til sponsorer og supportere der har støttet op om holdet. 

(Anni har et fyldestgørende indlæg under udvalgenes beretning)  



 


