Referat af ordinær generalforsamling
Brønshøj Boldklub
Den 17. maj 2021
Stemmeberettigede deltagere:

Kopi:

20 (32 (2020) – 33 (2019) - 24 (2018) - 30 (2017) - 32 (2016) 39 (2015) - 81 (2014) – 43 (2013) - 29 (2012) – 31 (2011) - 28
(2010 - 31 (2009))

Bestyrelsen

Referent: Kirsten Espersen

Kontoret
Dirigenten

Svend Aage Mortensens Mindepokal blev ikke overrakt på generalforsamlingen, men den blev tildelt U15,
som bedst placerede hold. – Turneringsvindere af mesterrækken og samtidig oprykning til Liga 2. Den vil
blive overrakt ved en anden lejlighed.
BBs hædersemblem blev ikke overrakt i 2021
I årets løb er de 4 klubkammerater, der er afgået ved døden:
Inger Middelboe
Jørgen Hansen
Torben B. Hansen
Henning Otto
Æret være deres minde

1. Valg af dirigent
Finn Ryberg blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Bestyrelsens beretning
Derefter gik vi over til selve generalforsamlingens dagsorden. Formand Jan Juul fremlagde
bestyrelsens beretning.
Herefter blev beretningen sat til debat:
Kim Madsen – En endnu større ungdomsafdeling – hvilket samarbejde er der tale om?

Ivan Pagh svarede – Der er flere spor, der skal bringe os flere medlemmer. Bla. at vi forhåbentlig
opnår en stjerne i licenssystemet. Derudover har vi samarbejdsaftaler med flere af det lokale
klubber. Det kan være hold-samarbejdsaftaler eller klub-samarbejdsaftaler. Også det sociale
partnerskab, hvor vore trænere går ud og taler med de unge mennesker, der bruger vores baner
uden for vores træning.
Kim Madsen – Hvad er BBs holdning til opdeling af Unionerne?
Jan Juul svarede, at bestyrelsen vil tage stilling til det snarest, men at vi har en vis skepsis over for
forslaget.
Ole Mortensen – Restauranten ligger i ApS’et – Kan man have frivillige der?
Jan Juul svarede, at det, at han havde takket de personer, der hjælper i ApS’et, burde være sket på
ApS’ets generalforsamling. Der er mange frivillige, der hjælper omkring kampene.
Herefter konstaterede dirigenten at bestyrelsens beretning var enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab
Kirsten Espersen gennemgik regnskabet.
Årets resultat blev et overskud på kr. 102.521 – egenkapitalen er nu positiv med kr. 949.348
Regnskabet blev taget til efterretning.

Budget 2021:
Er nævnt i regnskabet.

4. Indkomne forslag
Der var kommet følgende forslag til ændringer af vedtægterne:
§5 Kontingent og indmeldelsesgebyr. Ændringsforslag fra Ole Mortensen. (Trukket af Ole
Mortensen).
Forslag til kontingent og indmeldelsesgebyr udarbejdes af bestyrelsen og forelægges
generalforsamlingen til vedtagelse. I øvrigt kan bestyrelsen – hvor særlige forhold gør sig gældende
– midlertidigt fritage medlemmer helt eller delvis fra kontingentbetaling.

§9 Ordinær generalforsamling 1.afsnit. Ændringsforslag fra bestyrelsen og Ole Mortensen.
(Vedtaget).
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, dog senest inden udgangen af marts
måned. Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse offentliggøres senest 14 dage før ved
meddelelse på klubbens hjemmeside www.bronshojboldklub.dk og ved opslag i klubbens lokaler.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen og stemmeberettigede er alle
– aktive som passive – der ikke er i kontingentrestance eller har indgået betalingsaftale og som i
kalenderåret er fyldt eller fylder 18 år. Medlemmer yngre end 18 år kan repræsenteres på
generalforsamlingen af en forældre eller værge. Ethvert medlem, der i kalenderåret fylder eller er
fyldt 18 år er valgbar til bestyrelsen. Man kan alene afgive sin stemme ved personligt fremmøde.
§9 Ordinær generalforsamling 2.afsnit. Ændringsforslag fra Ole Mortensen. (Trukket af Ole
Mortensen).
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3.
Bestyrelsen forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår til godkendelse.
5.
Fastsættelse af kontingent.
6.
Indkomne forslag.
7.
Valg – litra a. formand til og med alle valg - undtagen revisor er – 2 årige.
8.
Eventuelt.
§9 Ordinær generalforsamling 3. afsnit. Ændringsforslag fra Ole Mortensen. (Trukket af Ole
Mortensen).
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåder.
Alle beslutninger og valg afgøres ved almindeligt flertal dog undtaget ændringer i klubbens
vedtægter. Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt der rejses krav om dette.
§14 Ledelse. Ændringsforslag fra bestyrelsen (Vedtaget).
Klubben ledes af en bestyrelse på 4 til 8 medlemmer. Bestyrelsen vælger to personer, som
repræsentanter for klubben i bestyrelsen for Brønshøj Boldklub ApS.
Klubben tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Disse kan meddele prokura.

Der bliver nedsat et udvalg, som skal revidere vores vedtægter

5. Valg
A.
B.
C.
D.
E.

Bestyrelsesmedlem Peer Goe Jacobsen - Genvalg
Bestyrelsesmedlem Ivan Pagh-Rasmussen – Afgår – Mikkel Gybel-Brask valgt
Bestyrelsessuppleant – Vacant – Brian Helquist valgt
Bilagskontrollantsuppleant – Steen Kristensen genvalgt
Revisor genvalgt

6. Eventuelt
Ingen kommentarer
Derefter takkede Formand Jan Juul dirigenten Finn Ryberg for god ledelse af generalforsamlingen,
og der blev sluttet af på rigtig BB-manér med et rigtigt BB-hurra.
_________________________________

________________________________

Dirigent Finn Ryberg

Referent Kirsten Espersen

