Referat fra den ordinære
generalforsamling 28. januar 2020

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsesformanden bød velkommen og glædede sig over det flotte fremmøde. Martin Schak Møller blev
valgt som dirigent og referent.
Dirigenten tog ordet og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2019.
Sæsonen 2019 har været en spændende og på nogle punkter en udfordrende sæson, men heldigvis også
med gode elementer.
Vi er nu 469 medlemmer, hvilket er en lille fremgang på ca. 3% (eller 14 medlemmer) Det på trods af store
udfordringer på enkelte ungdomsårgange. Klubben har en stor udfordring med årgangene 2006-2008, som
er ikke eksisterende i JB, desværre.
Ungdomsafdelingen er dog i positiv udvikling og Jonas kæmper en kamp, med at nå i mål med de fleste
bolde. Pt. leder vi efter en sportschef til ungdom, som yderligere vil styrke den sportslige udvikling og sidst
men ikke mindst, så har vi ansat Louise som udviklingskonsulent med fokus på pige-afdelingen, rekruttering
og fastholdelse. Louise starter den 1. feb.
Formanden udtrykte ønske om, at Jonas har mod på at fortsætte det gode arbejde med mange tak for alle
timerne som Jonas har lagt i JB i løbet af 2019.
Senior afdelingen har et stigende antal medlemmer, hvilket er meget positivt og især når man tænker på
tidligere års udfordringer. Seniors indsats ifbm med etablering af JB Specifik er en af årets store succeser,
da vi både løfter det sportslige niveau, samtidig med at samarbejdet på tværs i klubben forbedre, og klub
ånden styrkes. Der var stor tak til Mads, Køster og resten af senior, for det gode arbejde.
Ligeledes er der medlems fremgang for JB Unik, som kører solidt og ubesværet, pga af Kurts indsats på og
udenfor banen – Formand takkede Kurt for indsatsen.
Fælles for de 3 ben i JB, så har vi mere eller mindre fået 100% styr på økonomien, hvilket betyder at vi også
kommer ud af 2019 med et plus, dette dog primært pga ekstra ordinære store sponsor indtægter, som vi jo
desværre ikke kan forvente hvert år.
Endelig udtrykte formanden sin tak til Chris vores kasserer samt Birgitte og Lars for at agere revisorer, alle
vores forældretrænere og de få frivillige og selvfølgelig Årets JB Kasper ”Lutten” som får klubben til at køre
rundt.
Med ønsket om et godt 2020, hvor bestyrelsen håber på at få tildelt en kunstbane af kommunen.
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3. Regnskabsaflæggelse
Kasserer Chris Bigler gennemgik regnskabet for 2019 og fremdrog følgende væsentlige forhold.
Medlemsindtægterne er realiseret tæt på budget. Der anvendes uforholdsmæssigt meget tid på at rykke
medlemmerne for betaling og særligt seniorafdelingen kræver meget tid til rykkerprocesser og dårlige
undskyldninger.
De øvrige indtægter er realiseret langt over budget grundet en del sponsorater, som særligt formanden har
fået i hus. Der er også indgået en del ikke budgetterede tilskud til konkrete aktiviteter og anskaffelser.
Samlet set er indtægterne realiseret betydeligt over det budgetterede niveau.
Omkostningerne er ligeledes realiseret over budgettet, delvist sammenhængende med de ovennævnte
tilskud. Der er dog også særligt er der på tøjkontoen brugt en del flere penge end budgetteret.
I Ungdomsafdelingen er de tildelte ressourcer i nogen omfang sparet op til udlandsrejser mv. i
efterfølgende kalenderår. De ikke forbrugte midler tilgår derfor budgettet for 2020.
Kassereren nævnte, at Fog-fonden har givet et tilskud til 25.000 kr. til udendørsmøbler og opfordrede de
enkelte årgange at søge fonde til specifikke formål.
Regnskabet som er godkendt af bestyrelsen og af de generalforsamlingsvalgte revisorer blev godkendt af
generalforsamlingen.
Med hensyn til budgettet for 2020, er der budgetteret med de forventede indtægter og omkostninger
baseret på de aktuelle kontingentsatser og uændret budgettildeling i forhold til 2019.
Kontingentniveauerne diskuteres under indkomne forslag. Dog er der behov for flere midler til Senior end
der kan skabes af indtægter. Dette diskuteres under indkomne forslag.
Budgettet blev godkendt med forbehold for generalforsamlingens beslutninger under indkomne forslag.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag til behandling. Formanden motiverede hvert af forslagene og nævnte,
at det var vigtigt for bestyrelsen at inddrage medlemmerne i de vigtige beslutninger, som skal træffes i
foreningen:
1. Ansættelse af en betalt sekretær (20 timer ugentligt til at drive medlemsadministration, tøjudvalg,
HR, web administrator etc.) årligomkostning ca. 250.000 kr. og det dækkes via kontingentforhøjelse
samt besparelser.
2. Kontingent forhøjelse 250 kr. halvt årlig per medlem til at dække at vi få en mere strømlinet og
bedre administrativt drevet fodboldbold. Dog kun 100 kr. forhøjelse per halvår for
Veteran/superveteran, Fitness (mænd og kvinder) og CP holdet. Passivt medlemskab forhøjes ikke.
3. Automatisk udmeldelse ved 2. rykker.
4. Krav om tilmelding af automatisk betaling af kontingent for alle medlemmer ” Vær opmærksom på,
at når du betaler denne indmeldelse tilmelder du dig samtidig til et abonnement i klubben, som giver
klubben mulighed for automatisk at trække kommende kontingentopkrævninger på dit kort. Dine
kortoplysninger bliver ikke opbevaret af klubben eller DBU - de ligger udelukkende hos vores
certificerede betalingspartner. Du kan til enhver tid ændre dit tilmeldte betalingskort via Mit DBU. ”

Ad 1: Generalforsamlingen drøftede punktet og vedtog med stort flertal, at bestyrelsen skulle arbejde
videre med ansættelsen, da dette vil være en vigtig forudsætning for at kunne levere et ordentligt produkt
til medlemmerne
Ad 2: Generalforsamlingen drøftede punktet og vedtog med stort flertal et revideret forslag, hvorefter
kontingentet forbliver som i 2019 i første halvår og sættes op med de foreslåede satser i andet halvår.
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Ad 3: Generalforsamlingen drøftede punktet og vedtog med stort flertal punktet dog med den præcision, at
bestyrelsen skal sikre, at medlemmerne ved 2. rykker gøres tydelig bekendt med, at manglende betaling
medfører automatisk udmeldelse. Dette kan ske med følgende præcisering:
”AUTOMATISK UDMELDELSE VED MANGLENDE BETALING
Du skal venligst bemærke, at såfremt du ikke betaler dit manglende kontingent inden for 14 dage fra dags
dato, medfører dette, at du automatisk udmeldes af Jægersborg Boldklub. Du er velkommen til at kontakte
formanden eller kassereren for en drøftelse heraf.”
Ad 4: Generalforsamlingen drøftede punktet og vedtog med stort flertal punktet dog således at
generalforsamlingen forventede et ”noget for noget”, at der er en forventning om, at senior også bidrager
til træning af børneårgangene mm.
5. Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent
Dette var godkendt under punkt 4.
7. Valg/genvalg af bestyrelse
Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt for en 2 årig periode: Bo Køhler Ljungdahl, Kurt Bagge
Hansen og Hans Henrik Køster. Lise Leonhard Hjort og Martin Purtoft Olsen blev valgt som nye medlemmer
af bestyrelsen for en 2-årig periode. Generalforsamlingen takkede bestyrelsen for dens store indsats.
8. Valg af revisor
Lars Holst-Mikkelsen og Birgitte Thygesen blev genvalgt som revisorer for Jægersborg Boldklub.
9. Eventuelt
Generalforsamlingen drøftede diverse forhold, herunder muligheder for at anvende Tutten til sociale
begivenheder om store fodboldkampe. EM kampe vil blive vist i klubhuset. Endelig blev omklædnings- og
badefaciliteter drøftet.

Som dirigent:

______________________________
Martin Schak Møller
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