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REFERAT  
ÅRSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN 2018 

Jægersborg Boldklub 

Mandag d. 19. februar 2018, kl. 20.00 
 

Åbning af Årsmødet 
Fodboldformand Kurt Bagge-Hansen bød alle velkommen. Der var fremmøde fra 10 deltagere, heraf 3 fra den siddende 

Fodboldbestyrelse.  

 

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

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

 

2. Fodboldbestyrelsens beretning 2017 
Fodboldformand Kurt Bagge-Hansen og Hans Henrik Køster afgav Fodboldbestyrelsens årsberetning. Beretningen blev godkendt.   

 

3. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget nogen forslag ved tidsfristens udløb.  

 

4. Godkendelse af kontingent  
4a. Fremlæggelse af fodboldregnskab 
Hovedformand Hans Henrik Køster præsenterede kort fodboldafdelingens årsregnskab 2017, som gav et underskud på -113.000 kr. 

Regnskabet indgår som del af klubbens samlede årsregnskab, som boner ud med et samlet overskud på +235.000 kr., og som er til 

godkendelse på Generalforsamlingen d. 28. februar 2018.  
 

Årsmødet tog fodboldafdelingens regnskab til efterretning.  
 

Vi har i 2017 været udfordret at et faldende medlemstal, og dette har også givet sig udtryk i faldende medlemsindtægter. En stram 

økonomistyring samt udlodningsmidler fra SKAT, har derfor været medvirkende til det positive resultatet. I 2018 er der ingen 

donationer fra SKAT, så der resterer kun fortsat stram økonomistyring og hævede kontingentsatser blot for at holde niveau - for slet 

ikke at tale om imødekommelse af vores ambitioner i ungdom.  
 

4b. Fastlæggelse af kontingent, tøjpakker og indmeldelsesgebyr   
Hovedbestyrelsen og Fodboldbestyrelsen i JB har igennem 2017 arbejdet med en ny strategi, som har fokus på forretningsmæssig og 

sportslige udvikling, og en øget sportslig interaktion mellem afdelingerne og aldersgrupper. I løbet af denne proces har der tegnet sig 

et billede af, at en sportslig styrkelse af klubben bedst gøres nedefra, hvor en styrkelse af ungdom på sigt vil gavne hele klubben, 

også seniorafdelingen. Hertil står en tydeligere branding af os som klub højt på dagsordenen, ligesom tilgang af flere frivillige gør 

det. 
 

Dette har afstedkommet en ”2020-plan”, hvor den ønskede styrkelse skal ske ved at skærpe: 
 

• Sportslige ledelse og supervision på alle niveauer. 

• Trænerkompetencer og -netværk. 

• Faglige niveau generelt. 

• Egen talentudvikling. 

• Spillernetværk. 

• Fælles struktur. 
 

Vi skal kunne give en bedre kvalitet i træningen og støtte op om vores forældretrænere og supervisere disse. Vi skal kunne samle og 

koordinere de enkeltstående personlige initiativer for specifiktræning i en struktureret helhed efter en træningsmanual og et 

øvelseskatalog med udspring i den ”Blå Tråd” og den nye ”2020-plan”.  
 

Hertil skal alle gives et kvalitetsløft uddannelsesmæssigt, så bundniveauet i trænerstaben hæves. Dette løft vil bl.a. skulle ske med 

ansættelsen af en Børnesportschef og en Ungdomssportschef, som også skal dykke ned i rekrutterings- og fastholdelsesarbejde.  
 

Og da kontingentniveauet ikke er blevet justeret væsentlig siden 2013, forslår Hovedbestyrelsen og Fodboldbestyrelsen derfor en 

kontingent justering på +20% på tværs af alle hold og årgange, gamle som unge. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på ca. 145 

kr. ½ årligt for ungdom og ca. 209 kr. for senior. Vi kommer hermed til at ligge på niveau med f.eks. GVI (dog lidt billigere), men er 

stadigvæk væsentlig billigere end f.eks. GFA og HIK.  
 

Årsmødet godkendte en kontingentstigning på 20%. 
 

Vi har været heldige at indgå en ny leverandøraftale med Adidas (SportMaster) om spiller- og trænertøj for de næste tre år. En 

fantastisk aftale, og noget flot og lækkert tøj (til yderst konkurrencedygtige priser), som også skal benyttes til at understøtte 

bestræbelserne på, at skabe en opfattelse af en enhedsklub, en fælles identitet og en branding i lokalsamfundet. Vi ønsker derfor at 

introducere en personlig årlig obligatorisk Adidas tøjpakke for alle, indeholdende Adidas shorts + trøje + sokker til træningsbrug til 

den rørende billige pris af 299 kr. Disse tøjpakker opkræves separat hvert foråret. Til sammenligning koster lignende tøjpakker hos 

andre lokale klubber fra 500 kr. og op.  
 

Årsmødet godkendte introduktionen af årlige obligatoriske tøjpakker. 

 



 2 

 

Tabel 1 viser de nye kontingentsatser for 2018. 
 

Tabel 1 – Kontingentsatser 2018 
 

ÅRGANG / HOLD 
KONTINGENT ÅRLIG 

TØJPAKKE 

OPKRÆVNING 

Sats 2017 20% stigning Sats 2018 15/3 2018 1/9 2018 

2013 550 kr. 110 kr. 660 kr. 299 kr. 959 kr. 660 kr. 

2009-2012 760 kr. 152 kr. 912 kr. 299 kr. 1.211 kr. 912 kr. 

1999-2008 860 kr. 172 kr. 1.032 kr. 299 kr. 1.331 kr. 1.032 kr. 

1996-1998 (ungsenior) 970 kr. 194 kr. 1.164 kr. 299 kr. 1.463 kr. 1.164 kr. 

Senior 1.120 kr. 224 kr. 1.344 kr. 299 kr. 1.643 kr. 1.344 kr. 

Veteran/Superveteran *) 1.120 kr. 224 kr. 1.344 kr. 0 kr. 1.344 kr. 1.344 kr. 

Fodbold-fitness (mænd) 300 kr. 60 kr. 360 kr. 299 kr. 659 kr. 360 kr. 

Fodbold-fitness (kvinder) 250 kr. 50 kr. 300 kr. 299 kr. 599 kr. 300 kr. 

Parasport (CP) 575 kr. 115 kr. 690 kr. 299 kr. 989 kr. 690 kr. 

Passivt medlem 265 kr. 0 kr. 265 kr. 0 kr. 265 kr. 265 kr. 

Futsal (børn/ungdom) 200 kr. 0 kr. 200 kr. 0 kr. 200 kr. 200 kr. 

Futsal (senior) 300 kr. 0 kr. 300 kr. 0 kr. 300 kr. 300 kr. 

*) Ingen automatisk tøjpakke til samarbejdshold med andre klubber. Kun efter aftale. 

 
5. Valg af Fodboldbestyrelsesmedlemmer 
James Goodley er udtrådt før tid. Simone Elhede blev valgt pr. akklamation for en étårig periode frem til februar 2019.   
 

Steffen Dam er udtrådt før tid. Anders Otto blev valgt pr. akklamation for en toårig periode frem til februar 2020.   
 

Hans Henrik Køster var på valg, og ønskede at genopstille. Hans Henrik Køster blev genvalgt pr. akklamation for en to-årig periode 

frem til februar 2020. 
 

Hertil står Fodboldbestyrelsen med en ledig plads til den, som Ungdomsudvalget måtte udpege som ny Ungdomsformand. 

 

6. Valg af suppleant 
Morten Limkilde Ohm var på valg, og ønskede ikke at genopstille. Brian Lund blev valgt pr. akklamation for en ét-årig periode frem 

til februar 2019.   
 

Herefter består Fodboldbestyrelsen af: 

1. Kurt Bagge-Hansen Formand (2019) 

2. Anders Otto  Medlem (2020) 

3. Simone Elhede Medlem (2019) 

4. Zoltan Neumann Medlem (2019) 

5 Hans Henrik Køster Medlem (2020) 

-  Brian Lund Suppleant (2019) 

 

7. Eventuelt 
Der var ingen indlæg.  

 

Afslutning af årsmødet 
Herpå lukkede Fodboldformanden årsmødet med at takke Dirigenten og de fremmødte.  
 

Årsmødet sluttede ca. kl. 21.05. 

 

 

 

 

Hans Henrik Køster 

Referent 
Mogens Madsen 

Dirigent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS BREDDEKLUB 2009  
- i Dansk fodbold 

  
 


