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Referat fra den ordinære 

generalforsamling 26. maj 2021 

 

 
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. 

Endvidere konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen holdt sig inden for det på 

afholdelsestidspunktet gældende forsamlingsloft. 

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2020.  

Sæsonen 2020 har været en udfordrende sæson især grundet Corona med nedlukning, restriktioner og 

aflysning af internationale turneringer og JB Cup til følge.  

Formanden var glad for at bekræfte, at Kommunen har godkendt projekt kunstgræs på JB’s anlæg hvilket 

indebærer, at JB bliver en helårsklub. Projektet er nu sendt i udbud.  

Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt klubben mister baner i forbindelse med selve etableringen af 

kunstgræsbanerne. Formanden svarede, at det nok var svært at undgå, men klubben har et møde med 

Sportsparken med henblik på at finde ud af, hvordan det kommer til at hænge sammen. 

Der er indgået en ny forpagteraftale med forpagterparret bag Fischers Madhus, hvilket bestyrelsen ser 

meget frem til. 

Der er indgået en ny tøjaftale fra 1. juli 2021 med Unisport.dk, hvilket indebærer, at medlemmer kan 

bestille deres klubtøj direkte fra nettet. Denne løsning vurderes at være meget mere brugervenlig. 

Formanden nævnte det eventuelle samarbejde med Aakanden, som er på tegnebrættet. Det vil indebære 

en kombination af Aakandens fokus på elite og JBs bredde og gode faciliteter. 

3. Regnskabsaflæggelse 

Kasserer Chris Bigler gennemgik regnskabet for 2020 og fremdrog følgende væsentlige forhold. 

Resultatet for 2020 er som sådan tilfredsstillende i lyset af at foreningen har været Corona-ramt og der har 

været behov for oprydning i visse aflønninger. Det reviderede budget blev lavet som en del af beslutningen 

om at give gratis kontingent for nye medlemmer af Ungdom i efteråret 2020 samt halv pris for eksisterende 

medlemmer.  

Ved samme lejlighed blev omkostningsniveauet reduceret i Ungdom. Dog er der ikke opnået det forventede 

kontingentindtægtsniveau. Til gengæld er der igen i 2020 ikke anvendt de budgetterede omkostninger 

Budgettet for 2021 afspejler at ikke forbrugte midler på ungdomsårgangene tilskrives budgetterne for 2021 

med 175.000 kr. (Samme niveau som videreført fra 2019) 
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Regnskabet som var godkendt af bestyrelsen og af de generalforsamlingsvalgte revisorer blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

I forhold til det reviderede budget 2021 budgetteres med en stigning i omkostningerne på knap 200.000 kr. 

Senior budgettet er afstemt med Seniorformand og trænere for Senior 1. 

Budget for Ungdom afspejler den kendte budgetmodel, hvor hvert hold tildeles trænerlønkroner og socialt 

budget baseret på betalende medlemmer og aldersklasse. Dertil er overført 175.000 kr. fra revideret 

budget 2020.  

Klubudgifterne er øget som en konsekvens af ansættelse af betalt sekretariat jfr. 

Generalforsamlingsbeslutning fra 2020. 

Budgettet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var indkommet følgende forslag til behandling fra Max Buus. Formanden motiverede forslaget og 

nævnte, at bestyrelsen er meget åben over for input fra medlemmerne: 

1. Ethvert medlem forpligtes til årligt at arbejde 6-7 timer frivilligt i klubben, og ved manglende bidrag 
opkræves medlemmet 250kr. 
 

Ad 1: Generalforsamlingen drøftede punktet. Selvom der var opbakning til at få aktiveret de frivillige endnu 

mere i klubben, var der ikke tilslutning til punktet, som derfor ikke blev vedtaget. 

5. Godkendelse af budget 

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

6. Fastsættelse af kontingent 

De foreslåede kontingentsatser blev vedtaget. 

7. Valg/genvalg af bestyrelse 

Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt for en 2 årig periode:  

Chris Bigler, genvalg som kasserer. Mads Fischer, genvalg som formand for Senior og Jonas Kamper genvalg 

som formand for Ungdom. 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 

Jan Wagner gav udtryk for ros til bestyrelsen for den professionelle måde, som klubben blev drevet på. 

Som dirigent: 

 

______________________________ 

Martin Schak Møller 


