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Referat generalforsamling 2020 

 
Velkommen til Bagsværd Boldklubs generalforsamling 2020 lørdag d.7. marts kl.10-13. 
 
Tilstedeværende: Niels Røddik, Henrik Lohmann, Henrik Høj, Kristine Larsen, Jon Fager, Tina 
Grønkjær, Trine Danielsen, Simon Bøtker-Pedersen, Jonas Mosbech, Casper Broustbo, Kasper 
Olesen, Caroline Appleyard, Alex Rallis, Thomas Trandbohus, Per Edvardsen, Patrick Markussen, 
David Gibson, Claus Møller, Brian Brønd og Camilla Thrane. 
Fraværende: Ulrik Brock Hoffmeyer og Annemette Dalgaard. 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Henrik Høj som dirigent. Dette blev godkendt. 
 
2. Valg af referent. 
Bestyrelsen foreslog Kristine Larsen som referent. Dette blev godkendt. 
 
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

 
Beretning 2019 her: link 
 
Kommentarer til efterretning vedr. beretningen: 
Der blev opfordret til at klubben er mindre ambitiøse i forhold til niveau på 1. herresenior træneren 
og at der bliver reageret på samt besvaret alle ansøgere. 
 
Der blev spurgt ind til hvorfor AB har tider på Bagsværd stadion og til dette kunne bestyrelsen 
berette at det er en politisk kamp, som klubben er blevet fanget i. Det forventes at de må få det løst 
snarest. 
 
Der blev spurgt om der kan laves kunstgræsbane på Stengård skole og Alex mener at det kan 
være svært at få kommunen til at anlægge det, da der er stor efterspørgsel på det på alle skolerne 
i kommunen. Thomas Trandbohus vil gerne hjælpe med at skubbe på hos kommunen, så vi kan få 
mere baneplads. 
 
4. Forelæggelse af regnskab for det forgangne år 

 
Regnskab 2019 her: link 
 
Budget 2020 her: link 
 
Kommentarer til efterretning vedr. regnskabet og budget 2020: 
Klubben bruger mange penge på trænergodtgørelse, men størstedelen af klubbens trænere er 
forældretrænere, som gør det frivilligt og ikke har interesse i at modtage penge. Der blev foreslået 
at klubben i stedet giver hver årgang et budget, så de selv kan råde over, hvilke trænere, der skal 
have hvad. Nogle årgange vil hellere betale mere for at have dygtige ungtrænere. På den måde, vil 
klubben også bedre kunne holde styr på hvor mange udgifter der forventes at være i løbet af året. 
Der blev også foreslået at der kunne være forskellige ungtrænersatser, så dem, der gjorde mere, 
fik flere penge for det. 
 
Klubben har også haft en ret høj udgift til tøjvask og der blev spurgt ind til om vi overhovedet 
behøver at tilbyde vask i klubben.  
 

http://www.bagsvaerdboldklub.dk/media/2678/beretning-2019.pdf
http://www.bagsvaerdboldklub.dk/media/2675/bagsvaerd-boldklub-regnskab-2019.pdf
http://www.bagsvaerdboldklub.dk/media/2679/budget-2020-5.pdf
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Der er en del udgifter i forbindelse med bøder for afbud og udeblivelser til kampe. Der blev 
foreslået om ikke holdene kunne betale dem selv, så de ikke kom til at tage for let på det. 
 
Saltobrikker rykkes til aktiver, da det er et depositum vi betaler, for at få adgangsbrikkerne, som vi 
får tilbage, når vi tilbageleverer adgangsbrikkerne til kommunen. 
 
5. Forelæggelse af kontingentsatser 

 
Kontingentsatser 

Puslinge (3-5 år): 400 kr. halvårligt 

Ungdom (6-19 år): 800 kr./halvårligt 

Senior (over 19 år): 975 kr./halvårligt 

Fodbold fitness (over 19 år): 350 kr./halvårligt 

Veteran: 975 kr./halvårligt 

Passive: 250 kr./årligt 
Efterskole: 125 kr./halvårligt 

Kommentarer til efterretning vedr. kontingentsatser: 
Der blev spurgt ind til fodbold fitness kontingent. Hvorfor betaler fodbold fitness mindre, når de 
også spiller kampe, når det er kampene, der er udgiften? Der blev foreslået et “under uddannelse” 
kontingent i stedet. 
 
Der blev spurgt ind til hvorfor trænerne skal indblandes i kontingentopkrævningen og forslag til, at 
hvis ikke der blev betalt, vil konsekvensen være udmeldelse. Bestyrelsen svarede at klubben har 
begrænset kontakt til forældrene og derfor ønsker at samarbejde med trænerne om at få mindet 
forældrene om at få betalt, da det ikke er spillerens skyld, hvis ikke der bliver betalt. 
 
Der blev opfordret til at justere kontingent ved indmeldelse til mere præcise kontingentsatser i 
forhold til sæsonen. 
 
6. Behandling af forslag til ændring af §7 i vedtægterne 

 
Kommentarer vedr. forslaget: 
Hvis der er behov for ændring af vedtægterne, kræver det en ekstraordinær generalforsamling og 
det kunne også være relevant at gennemgå vedtægterne helt og opdatere det hele.  
 
7. Behandling af indkomne forslag 

 
Kommentarer: 
Der er ikke modtaget nogen forslag. 
 
8. Valg til bestyrelsen 

 
Bestyrelsen ser således ud: 
Formand: Claus Møller (ny) 
Næstformand: Ulrik Brock Hoffmeyer (valgt for 2 år i 2019) 
Kasserer: Henrik Lohmann (genvalgt) 
Menigt medlem: Niels Røddik (ny) 
Menigt medlem: Annemette Dalgaard (genvalgt) 
Menigt medlem: Kristine Larsen (genvalgt) 
Menigt medlem: Brian Brønd (ny) 
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Kommentarer vedr. valg af bestyrelse: 
Henrik Høj går ud af bestyrelsen. Claus Møller ønskede at stille op som Formand og Niels gik 
frivilligt af som Formand, men vil gerne hjælpe med at skabe kontinuitet i bestyrelsen. 
 
9. Valg af revisor 

 
Vores revisor genopstillede desværre ikke og vi skal have fundet en ny inden næste år. Hvis ikke 
det skal være en statsautoriseret revisor, vil Tina Grønkjær gerne tilbyde sin hjælp. 
 
10. Oplæg til oprettelse af udvalg 

 
I alle udvalg vil en repræsentant fra bestyrelsen være med og det er vigtigt at klubbens værdisæt 
bliver tydeligt i udvalgenes arbejde, hvor udvalgets medlemmer selv er med til at sætte sit præg på 
arbejdet. Når bestyrelsen er konstitueret, vil der følges op på udvalgene. Følgende ønsker at indgå 
i udvalg, som gerne må suppleres: 
 
B&U udvalg: Tina Grønkjær, Trine Danielsen, Kasper Olesen, Casper Broustbo og Jonas 
Mosbech. 
 
Klublivsudvalg: Trine Danielsen, Camilla Thrane og Thomas Trandbohus.  
 
Sponsorudvalg: Jon Fager. 
 
Nyt kunstgræsudvalg: Casper Broustbo og Simon Bøtker-Pedersen. 
 
Lønstrukturudvalg: Henrik Lohmann og Tina Grønkjær. 
 
11. Eventuelt 

 
Kommentarer til efterretning: 
Det er vigtigt at klubben og trænerne samarbejder omkring ungtrænere. Trænerne sørger for at 
udvikle ungtrænerne og lære fra sig på banen. Der kan med fordel laves interne introkurser til 
ungtrænerne. 
 
Klubben har brug for en rød tråd i ungdomsafdelingen og en person, der sørger for det.  
 
Der er et ønske om at få boldbure tættere på banen. Der er foreslået at få containere derned, give 
bolde til hvert hold og evt. transportable boldspande. 
 
Der er foreslået oprydning i kælderen og Tina Grønkjær har tilbudt sin hjælp til dette. 
 
Der er foreslået at lave en mobil kaffevogn til at servere på banen ved stævner. Sportscaféen vil 
gerne støtte op om dette. 
 
Bestyrelsen takker de fremmødte for deres engagement samt god ro og orden. 
 


