
 
 

 

EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  

 

Gentofte 2018-11-27 
 

 
 
 
Kære medlem, 
 
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Jægersborg Boldklub: 

 

tirsdag d. 11. december 2018 kl. 20.00 
i klublokalerne på C.L. Ibsens Vej 70, 2820 Gentofte 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent  
2. Behandling af indkomne forslag: 

a. Forslag til udskillelse af JB Futsal Gentofte til en selvstændig forening 
b. Forslag til nye vedtægter for Jægersborg Boldklub 
c. Forslag til ny bestyrelse for Jægersborg Boldklub 

3. Eventuelt  
 
 
BAGGRUND: 
 
Ad 2.a: 
Hovedbestyrelsen for Jægersborg Boldklub samt bestyrelserne for JB Futsal Gentofte og Fod-
boldklubben Jægersborg Boldklub anbefaler at foretage en fuldstændig udskillelse af JB Futsal 
Gentofte til en selvstændig forening. 
 
Baggrunden for forslaget er, at værdien af samarbejdet vurderes at være mindre end de man-
ge ekstra opgaver fællesskabet afføder. Forslaget vurderes at være ét naturligt næste skridt fra 
juni 2016, hvor JB Futsal Gentofte blev en selvstændig underforening under Jægersborg Bold-
klub. 
 
Medlemmerne vil ikke umiddelbart opleve en forskel, idet alle relevante medlemmer i løbet af 
efteråret 2018 er blevet oprettet som medlem i JB Futsal Gentofte såfremt de ikke har været 
det tidligere. Men der vil fremover være individuel kontingentbetaling til begge foreninger.  
 
Som en del af etableringen af JB Futsal Gentofte som en selvstændig forening foreslås endvi-
dere at Jægersborg Boldklub yder et opstartstilskud på 42.000 kr. svarende til det budgettere-
de driftsunderskud for 2018. Således vil den nye forening få et kapitalgrundlag der er tilstræk-
kelig til at driften kan løbe rundt, og den nye forening har således også 1 år til at få driften til 
at hænge sammen. 
 
Såfremt JB Futsal Gentofte realiserer en positiv eller negativ afvigelse til budgettet for 2018 
foreslås det endvidere, at en sådan afvigelse henholdsvis tillægges eller fratrækkes beløbet på 
42.000 kr.  
 
Såfremt ovenstående vedtages, består herefter to af hinanden uafhængige klubber: 
 
Jægersborg Boldklub (CVR-nr 31643244), hjemmehørende C L Ibsens Vej 70, 2820 Gentofte  
 
samt 
 
JB Futsal Gentofte (CVR-nr. 40029249), hjemmehørende Gentoftegade 7, 2820 Gentofte 



 
 

 
Ad 2b: 
Som konsekvens af ovenstående forslag, stilles der endvidere forslag om nye vedtægter for 
Jægersborg Boldklub. Forslag til nye vedtægter er vedhæftet. 
 
Ad 2c:  
Såfremt disse vedtægter godkendes er det nødvendigt at sammensætte en ny bestyrelse, idet 
der fremover kun er en bestyrelse under Jægersborg Boldklub. 
 
Ad 3: 
Eventuelt 
 
NB! 
Til vedtagelse af ændringerne foreslået under pkt. 2.a, 2.b og 2.c kræves fremmøde af 1/3 af 
de stemmeberettigede medlemmer og af disse skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forsla-
gene.  
 

  
Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen 
Jægersborg Boldklub 

 

 


