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Svend Aage Mortensens Mindepokal blev ikke overrakt på generalforsamlingen, men den blev tildelt 

Andrejs Seniorhold, som bedst placerede hold. Den vil blive overrakt ved en anden lejlighed. 

BBs hædersemblem blev ikke overrakt i 2022 

I årets løb er de 5 klubkammerater, der er afgået ved døden: 

Geert Keilstrup 

Bent Aakjær 

Arne Brandt 

Per Aunvig 

Leif Pedersen 

 

Æret være deres minde 

 

 

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

 

Derefter gik vi over til selve generalforsamlingens dagsorden. Formand Jan Juul fremlagde bestyrelsens 

beretning.  

Efter endt beretning, blev denne sat til debat. Der blev stillet enkelte spørgsmål, og herefter konstaterede 

dirigenten, at bestyrelsens beretning var enstemmigt vedtaget. 

Kirsten Espersen gennemgik regnskabet. 

 

Årets resultat blev et overskud på kr. 12.264 – egenkapitalen er nu positiv med kr. 961.612  

 

Regnskabet blev taget til efterretning. Budgettet for 2022 er vist i regnskabet. 

 

Bestyrelsen stillede følgende forslag til ændring af vedtægterne: 

 

Nuværende tekst §22 Opløsning 

Foreningens opløsning kan kun ske på en særlig generalforsamling indkaldt af bestyrelsen. For opløsning 

kræves ¾ af de afgivne stemmer. Ligeledes skal der tages bestemmelse om klubbens eventuelle formue og 

øvrige ejendele.  

 



Forslag til ny tekst 

§22 Opløsning 

Foreningens opløsning kan kun ske på en særlig generalforsamling indkaldt af bestyrelsen. For opløsning 

kræves ¾ af de afgivne stemmer 

 

Ved klubbens eventuelle opløsning benyttes klubbens eventuelle formue og øvrige ejendele til at betale 

eventuelle kreditorer med. Eventuelle yderligere midler fordeles til sociale formål efter den siddende 

bestyrelses skøn.  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, 

  

Valg 

A. Formand Jan Juul Jørgensen - Genvalg 

B. Bestyrelsesmedlem Kirsten Espersen - Genvalg 

C. Bestyrelsesmedlem Christian Haslund – Genvalg  

D. Bestyrelsessuppleant – Vacant – Jens Kristian Jensen valgt 

E. Bilagskontrollant – Bjarne Rasmussen - Genvalg 

F. Suppleant for Bilagskontrollanter – Steen Jørgensen valgt 

G. Revisor - Genvalg 

 

Under eventuelt kan alt debatteres, men intet vedtages. 

 

Der blev stillet spørgsmål om Drabanterne – Bliver der trukket gevinster i Club200 – Det gør der hver 3 

måned. Fremover bliver vindere offentliggjort på BBs hjemmeside. 

 

Der var et ønske om at få genoptaget Club500 - Alle der har spillet 500 kampe – Claus Anker styrer 

statistikken. Seniorudvalget tager det op. 

Derefter takkede Formand Jan Juul og dirigenten Finn Ryberg for god ledelse af generalforsamlingen, og der 

blev sluttet af på rigtig BB-manér med et rigtigt BB-hurra. 


