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Referat fra den ordinære 

generalforsamling 25. februar 2019 

  
1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsesformanden bød velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde. Martin Schack Møller blev 

valgt som dirigent. Chris Bigler blev valgt som referent. 

Dirigenten tager ordet og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf 

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning for 2018. Beretningen er vedlagt referatet som bilag. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse 

Regnskabet for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Godkendelse af nye vedtægter 

Forslaget til nye vedtægter blev foreløbigt godkendt og vil blive genfremsat til endelig vedtagelse på en 

ekstraordinær generalforsamling om 2-3 uger. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet yderligere forslag til behandling. 

6. Godkendelse af budget 

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

7. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag til nye kontingentsatser blev godkendt af generalforsamlingen. 

8. Valg af bestyrelse 

Bo Køhler Ljungdahl blev valgt for 1 år som bestyrelsesformand, ligeledes blev Kurt Bagge-Hansen og Hans 

Henrik Køster valgt for 1 år, Chris Bigler blev valgt for 2 år som kasserer, ligeledes blev Mads Fischer og Brian 

Lund (suppleant) valgt for 2 år. 

9. Valg af revisor 

Lars Holst-Mikkelsen og Birgitte Thygesen blev valgt som revisorer for Jægersborg Boldklub. 

10. Udnævnelse af æresmedlemmer 

ZOLTAN PETER NEUMANN 

Blå/Hvid helt ind i sjælen. Eneste medlem som har klubbens logo tatoveret på sin krop. Har spillet fodbold i 

stort set hele sit liv kun afbrudt af elite ishockey, hvor Neumann-familien har stolte traditioner. 
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Var en kompromisløs spiller i sin aktive karriere… on eller off … intet imellem. Overtog forpagter-rollen i JB 

efter sin mor og far (Helen og Karoly), og bestyrede ”Zollers Café” frem til 2014 med tilhørende stor gang i 

alle 3. halvlege. 

Zoller stod altid til rådighed for stort set alle seniorhold, og kunne snildt spille adskillige kampe i løbet af en 

uge/weekend … langt mere end helbredet har godt af. Startede ”Koryfæerne” op som et all-star seniorhold 

for frafaldne modne seniorer, og de vadede fra sejr til sejr, men oprykkede aldrig. Zoller sørgede nemlig med 

rettidig omhu altid for, at selvom de første Serie 5 stort, så var de aldrig oprykningsberettigede. Derfor 

mangeårig succes i Serie 5 uden at rykke op. 

Zoller har bestridt mange lederposter i JB igennem tiderne: Bestyrelsesmedlem + Seniorudvalgsmedlem + 

Cafeudvalgsmedlem. Zoller har haft mange trænerposter i både senior og ungdom igennem tiderne, her skal 

især fremhæves ”Koryfæerne” og årgang 2002. 

 Stor Chelsea-fan (de er jo også blå og hvide). 

JOHNNI HAVEMANN 

Stor frivillig kapacitet i JB med stor organisationsevne, som har sat et markant aftryk i JB. Blev shanghajet 

som frivillig, da hans ældste søn, Anders, startede i klubben i 2003.  

Startede som assistenttræner for årgang 1997(4) kaldet ”Rævene” og senere træner for samme hold. Senere 

holdleder for det samlede årg. 1997  

Johnni er også yderst aktiv i Sparta på Østerbro, og i 2008 arrangerede han ”Jægersborg-Løbet” i JB, hvilket 

blev en kæmpesucces med løbere fra hele København. Alene børneløbet manifesterede sig som det største 

af sin slags i Gentofte. Desværre bød lejligheden for en gentagelse sig ikke igen. 

Årets JB’er i 2012. 

Bestyrelsesmedlem, Medlem af ungdomsudvalg og senere formand af selvsamme i en årrække. Styr boldrum 

og rekvisitter. Medlem af Tøjudvalget. 

Stor indflydelse på indførslen af futsal i JB, og fortsat aktiv i den nye udskilte futsal-forening. Medlem af 

kommunens Haludvalget på vegne af futsal. 

Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag og udnævnte begge som Æresmedlem og dermed 

frikontingent for livstid. 

11. Eventuelt 

Birgitte Thygesen udtrykte glæde over, at der er kommet en bestyrelse, som lægger så meget energi i at få 

rusket op i klubben. 

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. 19.35. 
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