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REFERAT  
Generalforsamling 2016 

Jægersborg Boldklub 

tirsdag d. 28. februar 2017, kl. 19.00 
 

Åbning af Generalforsamlingen 
Formand Hans Henrik Køster bød alle velkommen. Der var fremmøde fra 22 deltagere, heraf 4 fra den siddende Bestyrelse.  

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Mogens Madsen som Dirigent. Mogens Madsen blev valgt pr. akklamation. Dirigenten kunne konstatere, at 

Generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt, og at der ikke var modtaget forslag til behandling andet end fra Bestyrelsen selv.  

 

2. Bestyrelsens beretning 2016 
Formand Hans Henrik Køster afgav Bestyrelsens årsberetning (se denne). Beretningen blev godkendt.  
 

Der var præciserende spørgsmål fra forsamlingen til hvorledes man kunne imødegå den nuværende pludseligt opståede 

medlemsnedgang i ungdommen. Det blev kommenteret, at ville man have flere frivillige, så skal kommunikation forbedres både mht. 

forhold og indhold. Det blev foreslået, at man droppede forældretrænere på U9 og U10, og erstattede dem med udefrakommende 

trænere. Endeligt fandt man det ønskeligt ikke at rapportere historiske DIF medlemstal fra det forudgående år, men isf. oplyse 

opdaterede nettodata gældende på datoen for generalforsamlingen.   

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2016 og kontingent 2017 
Kasserer Niels Sterup fremlagde årsregnskabet 2016, som er godkendt af vor valgte registrerede revisor. Regnskabets udviser samlet 

et overskud på kr. 95.000 kr. som vi anser som tilfredsstillende.   
 

Resultatopgørelsen er nu opdelt i 3 dele: fodbold, futsal og fælles.  
 

Vi har i 2016 været udfordret at et faldende medlemstal, og dette har også givet sig udtryk i faldende medlemsindtægter. En stram 

økonomi styring samt udlodningsmidler fra skat, har derfor været medvirkende til det positive resultatet.  
 

Vi går ud af 2016 med en formue på kr. 173.000 kr., som vi i 2017 forsøger som minimum at fastholde.  
 

Niels Sterup afsluttede sin fremlæggelse med at indstille til Generalforsamlingen, at regnskabet godkendtes.  
 

Efter en række afklarende spørgsmål fra forsamlingen, blev regnskabet godkendt. Man efterlyste: 
 

 mere information om hvad de store samleposter omfatter, 

 oplysning om indtægter og udgifter på tøjsponsorater selvom disse måtte faktureres direktes mellem sponsor og tøjleverandør, 

 at regnskabet reflekterer værdien af Hummel promotion kontoen på både indtægts- og udgiftssiden. 
 

Kasserer Niels Sterup, assisteret af Christian Peytz, fremlagde Budget 2017 til information. 

 

4. Valg til Bestyrelsen 
4.a Valg af Kasserer 
Niels Sterup var på valg, og ønskede at genopstille. Niels Sterup blev valgt pr. akklamation for en toårig periode frem til februar 

2019.   

 

4.b Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Brian Lund var på valg, og ønskede at genopstille. Brian Lund blev genvalgt pr. akklamation for en to-årig periode frem til februar 

2019. 
 

Martin Ytting var på valg, og ønskede ikke at genopstille efter 6 år på posten. Christian Ransfort blev valgt pr. akklamation for en to-

årig periode frem til februar 2018. Man takkede Martin (in absentia) for hans store arbejde. 
 

Thomas Christoffersen ønskede at udtræde før tid. Bo Ljungdahl blev valgt pr. akklamation for en ét-årig periode frem til februar 

2018.  

 

4.c Valg af suppleant 
Klaus Ryding var på valg, og ønskede ikke at genopstille. Kurt Bagge-Hansen blev valgt pr. akklamation for en ét-årig periode frem 

til februar 2018.   

 

5. Valg af Revisorer 
5.a Valg af revisor 
Søren Askly var på valg, og ønskede at genopstille. Søren Askly blev genvalgt pr. akklamation for en ny ét-årig periode frem til 

februar 8 
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5.b Valg af revisorsuppleant 
Anders Højlund Rasmussen var på valg, og ønskede at genopstille. Anders Højlund Rasmussen blev valgt pr. akklamation for en ét-

årig periode frem til februar 2018.  
 

Herefter består Hovedbestyrelsen af: 
 

1. Hans Henrik Køster Formand (2018) 

2. Niels Sterup  Kasserer (2019) 

3. Christian Ransfort Medlem (2019)  

4. Brian Lund Medlem (2019) 

5. Christian Peytz Medlem (2019) 

6. Bo Ljungdahl Medlem (2018)  

- Kurt Bagge-Hansen Suppleant (2018) 

- Søren Askly  Revisor (2018) 

- Anders Højlund Rasmussen  Revisorsuppleant (2018) 
 

Til information består Fodbold-bestyrelsen af: Til information består Futsal-bestyrelsen af:  
 

1. Hans Henrik Køster Formand (2018) 

2. Steffen Dam  Medlem (2018) 

3. James Goodley Medlem (2019) 

4. Zoltan Neumann Medlem (2019) 

5 Kurt Bagge-Hansen Medlem (2019) 

- Morten Limkilde Ohm Suppleant (2018) 
 

1. Christian Peytz Formand (2019) 

2. Nis Andersen Medlem (2019) 

3. Christian Ransfort Medlem (2019) 

4. Mads Falck Medlem (2018) 

5 Johnni Havemann Medlem (2018) 

- Brian Lund Suppleant (2018) 
 

 

6. Indkomne forslag 
6.a Udnævnelse af Michael Laumann som Æresmedlem 
Forslaget om udnævnelse af Michael Laumann til Æresmedlem, blev enstemmigt vedtaget. I begrundelsen i indstillingen fremhæves 

bl.a. flg.:  
 

"Michael Laumann har været en del af JB i over 30 år, hvor han startede som ungdomsspiller.  
  

Som spiller har han repræsenteret stort set alle hold i klubben. Han er den spiller i klubben, der har spillet flest 1. holdskampe. Han 

har også taget en tørn på de øvrige hold, når der har været behov. En enkelt sæson hev Wolstrup ham til Skovshoved hvor han fik 

prøvet sig af i 2. Div. Derefter retur til JB. 
 

Som frivillig leder har han gemmen årene været involveret i en lang række tiltag. Han har været med omkring vores Elite setup, 

siddet i seniorudvalg, og været bestyrelsessuppleant i mange år.  
 

Michael har altid stillet op hvis der har manglet en assisterende træner, en holdleder eller bare praktisk hjælp ... og det har været på 

alle hold fra 1. Holdet til 5. Holdet. 
 

Han er et socialt omdrejningspunkt, en samler og initiativtager og senest etablerede han et samarbejde med GVI om et OB-hold, som 

i et par sæsoner lå i den bedste række. 
 

På sponsorsiden er der ikke mange, der har genereret en større indtægt gennem en lang årrække." 

 

Stort tillykke til Michael! 

 

7. Eventuelt 
Der var ingen indlæg.  

 

Afslutning af generalforsamlingen 
Herpå lukkede Formanden generalforsamlingen med at takke Dirigenten og de fremmødte. Herefter rejste alle sig og udråbte et ”JB 

længe leve – hurra, hurra, hurra – JB”. 
 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21.09. 

 

 

 

 

Hans Henrik Køster 

Referent 
Mogens Madsen 

Dirigent 
 

 

 

ÅRETS BREDDEKLUB 2009  
- i Dansk fodbold 

  
 


