
BOLDKLUBBEN 1903 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Mandag d. 27. februar 2012 kl. 19.03 i klubhuset 

Deltagere: 30 

Dagsorden: 

Velkomst af formand Benny Olsen 

a) Valg af dirigent 

Bent Kristiansen vælges som dirigent 

- GF har ikke kommentarer til at indkaldelse til generalforsamling (herefter GF) ikke er sket helt 

efter vedtægterne pga tekniske problemer med hjemmesiden. Dog har opslag været sat op 

iflg. vedtægterne ligesom at mange medlemmer har fået besked via e-mail. GF gennemføres. 

b) Formandens beretning (Beretningens fulde form kan læses her) 

GF startede med at ære mindet for to medlemmer, som gik bort i løbet af 2011. Det drejede sig 

om Raymond Bohn og John Engelsen. 

Derefter gik formanden over til selve beretningen: 

- Sportslige resultater for klubben 

- FCK 

- Forældreforeningen 

- Løve Cup 

- Økonomi 

- Klubhus og –anlæg 

- Sponsorer 

- Medarbejdere 

- Information 

Medlemstal pr. 1. januar. 

Ungdom: 680 + 104 

Senior: 210 -    12 

Aktive i alt: 890  +  92   

Passive:   89  -   53 

I DBU er der nu mere end 350.000 medlemmer – fortsat flot stigning. 

Årests leder i B1903: Ole Bjørn Hansen 

Årets leder i B1903 får prisen som anerkendelse for sit store arbejde som holdtræner og 

årgangsansvarlig for omkring 50 drenge gennem flere år.  

Han har spillet en afgørende rolle i arbejdet med at sætte rammerne for en årgang,  hvor der 

både er plads til at talent og fællesskab på tværs af årgangen kan udvikles. Han har bidraget til 

udviklingen af den røde tråd, som børneafdelingen i dag nyder godt af, og klubben kan altid regne 

med hans engagerede indsats, når der er brug for ekstra hjælp. Vi håber, at klubben kan nyde 

godt af hans indsats i mange år frem. Tillykke til Ole. 

 



Årets ungdomsleder i DBU-København: Anders Kaltoft.  

Tillykke til Anders. 

 

Årsnåle: 

 

25 år 

Ingen  

  

40 år  

Carsten Graae, Erik Saabye, Christian Ecksteen Kofoed 

 

50 år  

Niels Ole Caspersen, Joen Højland Knudsen, Kurt Vinge Pedersen, Eric Stenander 

 

60 år  

Ole Forsing, Sven Christensen 

  

70 år  

Jørgen Kristensen 

  

80 år  

Poul Bresling 

 

Dirigenten konstaterede at der var fuld opbakning til beretningen 

 

c) Aflæggelse af regnskab (Regnskabet kan rekvireres på klubbens kontor.) 

Kassereren berettede: Klubben fik et overskud på 164.225 kr. Det var mindre end budgetteret 

men skyldtes at bestyrelsen besluttede at dække nogle af de udgifter til udstyr, stævner mv. som 

Fonden plejer at dække.  

Klubben havde stort set uændrede indtægter i forhold til 2010, men altså flere udgifter som følge 

klubbens dækning af udgifter Fonden tidligere har dækket. Derudover også øgede omkostninger 

til indkøb af udstyr for 2012-sæsonen forlods. Fonden har altså ikke udloddet i samme stil som 

tidligere. 

Kassereren udvalgte nogle punkter i regnskabet, som han kommenterede på 

Dirigenten konstaterede at der var opbakning til regnskabet 

    

d) Godkendelse af indmeldelsesgebyr og kontingent 

Godkendt af GF 

e) Godkendelse af budget 

Godkendt af GF  

f) Behandling af evt. indkomne forslag. 

      Forslag 1: Fra bestyrelsen. Se bilag 1. 

Motivation: Mulighed for at give frivillige trænere og ledere taleret ved GF 

Kommentar: Burde det ikke være sendt ud til medlemmerne, så de kunne have taget stilling til det. 

Svar: Det kræver vedtægterne ikke. Lovforslaget er slået op i Klubben jf. vedtægterne 

Lovforslaget vedtaget. 

g) Valg af formand og kasserer.  

 På valg er: Formand Benny Olsen (villig til genvalg). Genvalgt 

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: Ulrik Marschall (villig til genvalg) Genvalgt 



Anders Kaltoft (villig til genvalg) Genvalgt 

Rene Kristensen (villig til genvalg) Genvalgt 

Henrik Parkhøi (ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide)  

Lennart Deramat valgt af GF til bestyrelsen i stedet for Henrik Parkhøi 

i) Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er: Svend Andresen (villig til genvalg) Genvalgt 

j) Valg af statsautoriseret/registreret revisor. Genvalgt 

k) Eventuelt 

Forældreforeningen vil gerne have mulighed for at kunne sende et par repræsentanter til GF for 

at kunne holde sig orienteret om hvad der sker i klubben. På samme vilkår som for frivillige 

ledere/trænere, der er vedtaget tidligere på aftenens GF. Det kunne GF ikke se nogen problemer 

i.  

l) Som traditionen bød afsluttedes GF med B1903-sang 

 

 

 

 

 

 

Dirigent Bent Kristiansen 

 

 

 

 

Formand Benny Olsen 


