
 

 

BOLDKLUBBEN 1903 
Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Mandag d. 25. februar 2013 kl. 19.03 i klubhuset 

 

Dagsorden: 

a) Velkomst af formanden 

b) Afdøde medlemmer mindes 

a. Valg af dirigent 

Bent Kristiansen valgt, og han konstaterer, at indkaldelse er udsendt rettidigt på hjemmeside og i 

klubhus. Indkaldelse via e-mail udsendt en dag for sent. Generalforsamlingen har ikke 

kommentarer til dette og generalforsamlingen gennemføres. 

c) Formandens beretning 

a. Formanden aflagde beretning for klubbens aktiviteter gennem 2012 

b. Årets leder i B1903: Jan Flodin 

c. Årsnålene blev uddelt 

d. Restauranten 

e. Nyhedsbreve 

f. Svar til medlem ang. Bestyrelsesarbejdet i FCK 

g. Svar til medlem om der arrangeres noget i anledning af klubbens 110 års jubilæum i år. Der er 

ingen konkrete planer  

d) Aflæggelse af regnskab 

a. Gennemgang af resultat, indtægter og udvalgte poster 

i. Kommentarer til regnskabet blev besvaret af kasseren 

e) Godkendelse af indmeldelsesgebyr og kontingent 

a. Bestyrelsen indstiller til kontingentforhøjelse med effekt fra 1. juli 2013 jf bilag.  

i. Forslaget godkendt af generalforsamlingen 

f) Godkendelse af budget  

a. Kassereren gennemgik nogle af tankerne bag det foreslåede budget og afvigelser i forhold til 

budget 2012. 

i. Budget vedtaget 

g) Behandling af evt. indkomne forslag. 

h) Valg af formand og kasserer.  

 På valg er: Kasserer Thomas Nielsen (villig til genvalg). Genvalgt! 

i) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  



 

 

På valg er: Samuel Jensen (villig til genvalg) Genvalgt! 

Lennart Deramat (villig til genvalg) Genvalgt! 

Bjarne Graven Larsen (ikke villig til genvalg)  

Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Lars Bo Winther: Valgt! 

j) Valg af suppleant til bestyrelsen 

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

  Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lasse Lund Larsen: Valgt! 

k) Valg af revisor 

a. Genvalg til Christian Dalmose fra Deloitte: Genvalgt! 

l) Eventuelt 

a. Træner/leder Otto Franckel: 

i. Opfordrer til mere kommunikation i klubben og større inddragelse af trænere/ledere i de 

daglige opgaver 

ii. Opfordrer til at trække mere på de frivillige kræfter f.eks. i forbindelse med Løve Cup 

iii. Elektronisk distribution om kampinformation 

iv. Aflaste nogle af de frivillige med mange opgaver 

v. Inddragelse af trænere i banefordelingen 

vi. Inddragelse af unge trænere som trænere for mindre årgange 

b. Thomas Mandrup: 

i. Pigefodbold kunne være med til at styrke klubkulturen og få drengespillerne til at blive i 

klubben 

1. Kommentar fra bestyrelsen: Det primære problem er omklædningsfaciliteter. Der er 

kun 3 omklædningsrum, hvilket ikke er nok til både piger og drenge. Det ville kræve 

5-6 rum. 

c. Torben Hammer: 

i. Planlægning af træningstider bør tilgodese børn på de tidlige tider 

1. Det er der allerede taget initiativ til. 

 

m) Generalforsamlingen afsluttes med den traditionelle sang. 

 


