REFERAT
Generalforsamling 2017
Jægersborg Boldklub
Onsdag d. 28. februar 2018, kl. 20.00
Åbning af Generalforsamlingen
Formand Hans Henrik Køster bød alle velkommen. Der var fremmøde fra 14 deltagere, heraf syv 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 var modtaget ét forslag til behandling udover Bestyrelsens to.

2. Bestyrelsens beretning 2017
Formand Hans Henrik Køster afgav Bestyrelsens årsberetning (se denne). Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab 2017 og kontingent 2018
3.a Årsregnskab 2017 til godkendelse
Kasserer Niels Sterup fremlagde årsregnskabet 2017, som er godkendt af vor valgte registrerede revisor.
Vi har i 2017 været udfordret at et faldende medlemstal, og dette har givet faldende medlemsindtægter. Hertil har vi siden 2015 vidst,
at tildeling af udlodningsmidler ville udløbe, hvorfor vi i 1½ år har arbejdet med en stram økonomistyring og et kontinuert faldende
omkostningsbudget på især senior.
Med den budgetterede tildeling fra SKAT i 2017, ville regnskabet have været i balance. Uden en tildeling fra SKAT ville vi være
gået ud af 2017 med et underskud på -236.000 kr. Nu fik vi tildelt flere midler fra SKAT end budgetteret, og glæder os over, at
regnskabet udviser et samlet overskud på kr. 235.000 kr., og en egenkapital på kr. 408.638 kr. hvilket vi anser som meget
tilfredsstillende.
Niels Sterup afsluttede sin fremlæggelse med at indstille til Generalforsamlingen, at regnskabet godkendtes. Efter en række
afklarende spørgsmål fra forsamlingen, blev regnskabet godkendt.
Kasserer Niels Sterup fremlagde Budget 2018 til information.

3.b Kontingent 2018 & tøjpakker
Strategi-arbejdet har vist os en vej fremad, og det er at steppe op på ungdomsfodbolden 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.
Dette 2020-projekt kræver flere midler. Fremadrettet er der ikke flere penge at hente fra SKAT, og selvom budget 2018 er yderligere
strammet op på omkostningssiden for især senior, vil vi gå ud af 2018 med et underskud, hvis ikke kontingentsatserne justeres for
første gang i 5 år.
Derfor foreslår Hovedbestyrelsen og Fodboldbestyrelsen en kontingent justering som anført i Tabel 1.
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.
Hertil har vi 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.
Generalforsamlingen godkendte forslagene om kontingentstigning og indførsel af kontingenttøjpakker.
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Tabel 1 – Kontingentsatser 2018
HALVÅRLIGT KONTINGENT
OPKRÆVNING
ÅRLIG
Sats 2017 Stigning Sats 2018 TØJPAKKE 1/3 2018 1/9 2018
U4-U5
550 kr.
110 kr.
660 kr.
299 kr.
959 kr.
660 kr.
U6-U9
760 kr.
152 kr.
912 kr.
299 kr. 1.211 kr.
912 kr.
U10-U19
860 kr.
172 kr.
1.032 kr.
299 kr. 1.331 kr. 1.032 kr.
U25 (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 mv.)
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.
ÅRGANG / HOLD

4. Valg til Bestyrelsen
4.a Valg af Formand
Hans Henrik Køster var på valg, og ønskede ikke at genopstille. Bo Ljungdahl blev valgt pr. akklamation for en toårig periode frem
til februar 2020.

4.b Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels Sterup udtrådte før tid. Chris Bigler blev valgt pr. akklamation for en étårig periode frem til februar 2019.
Brian Lund udtrådte før tid. Ingen kandidat. Plads efterlades vakant frem til februar 2019.
Bo Ljungdahl var på valg, og ønskede ikke at genopstille. Niels Sterup blev valgt pr. akklamation for en toårig periode frem til
februar 2020.

4.c Valg af suppleant
Kurt Bagge-Hansen var på valg, og ønskede ikke at genopstille. Ingen kandidat. Plads efterlades vakant frem til februar 2019.

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 2019.

5.b Valg af revisorsuppleant
Anders Højlund Rasmussen var på valg, og ønskede at genopstille. Anders Højlund Rasmussen blev valgt pr. akklamation for en étårig periode frem til februar 2019.
Herefter består Hovedbestyrelsen af:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Bo Ljungdahl
Chris Bigler
Christian Peytz
Kurt Bagge-Hansen
Niels Sterup
Christian Ransfort
vakant
Søren Askly
Anders Højlund Rasmussen

Til information består Fodbold-bestyrelsen af:
1.
2.
3.
4.
5
-

Kurt Bagge-Hansen
Anders Otto
Simone Elhede
Zoltan Neumann
Hans Henrik Køster
Brian Lund

Formand (2020)
Kasserer (2019)
Futsalformand
Fodboldformand
Medlem (2020)
Medlem (2019)
Suppleant (2019)
Revisor (2019)
Revisorsuppleant (2019)
Til information består Futsal-bestyrelsen af:

Formand (2019)
Medlem (2020)
Medlem (2019)
Medlem (2019)
Medlem (2020)
Suppleant (2019)

1.
2.
3.
4.
5
-

Christian Peytz
Nis Andersen
Christian Ransfort
Mads Falck
Johnni Havemann
Brian Lund

Formand (2019)
Medlem (2019)
Medlem (2019)
Medlem (2020)
Medlem (2020)
Suppleant (2019)

6. Indkomne forslag
6.a Forslag om flere kunststofbaner

Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Jacob Vest ang. Kunststofbaner: "Sidste efterår fik CP-holdet aflyst træning 3-4 gange pga.
banerne havde tager skadet af alt for meget regn. På dette grundlag vil jeg høre om I i Jægersborg ikke vil anlægge flere
kunststofbaner, så Vi, ikke skal være Så afhængig af vejret. Kunststofbaner kan jo tåle en masse regn, og kan spilles på i alt slags
vejr."
Bestyrelsen svarede, at banerne er Gentofte Kommunes ejendom, men at vi er i dialog med kommunen (som i 2018 vil blive
intensiveret) mhp. anlæg af kunst på Bane 5. Ønsket er forstærket af de fire ugers lukning af baner vi oplevede i efteråret 2017 pga.
en sø på 40x100 meter tværs over bane 2+3+5 … en lukning som paralyserede os med masser af udsatte kampe og aflyste træninger.
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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. 22.04.

Hans Henrik Køster
Referent

Mogens Madsen
Dirigent

ÅRETS BREDDEKLUB 2009
- i Dansk fodbold
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