
 
 

 

ORDINÆR  

GENERALFORSAMLING  

 

Gentofte 5-1-2022 

 

Kære medlem og forældre til medlemmer, 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Jægersborg Boldklub: 

 

Torsdag d. 27. januar 2022 kl. 18.00 

i klublokalerne på C.L. Ibsens Vej 70, 2820 Gentofte 

 

Klubben byder på en 2-rettes menu med tilhørende drikkevarer. Du bedes tilmelde 

dig senest den 16. januar 2022 – tilmelding sker via en mail til bestyrelsesformanden 

bo.ljungdahl@jb-bold.dk  

 

Grundet Covid-19 restriktionerne er antallet af fremmødende deltagere begrænset til 50 sid-

dende deltagere i Cafe’en. Derudover kan man deltage digitalt via Teams. Invitation til delta-

gelse fremsendes efter tilmelding. Ved tilmelding bedes du tilkendegive om du ønsker at møde 

op eller deltage digitalt. 

 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent (Bestyrelsen anbefaler Martin Schak Møller) og referent 

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf 

3. Regnskabsaflæggelse  

4. Behandling af indkomne forslag (skal sendes til bo.ljungdahl@jb-bold.dk se-

nest 16/1) 

5. Godkendelse af budget 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg/genvalg af bestyrelse  

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt  
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BAGGRUND: 

 

Det forgangne år har igen været meget begivenhedsrigt. Året er nu afsluttet og vi står foran 

en ny sæson.  

Økonomien er fortsat stærk. Vi har en høj egenkapital, vi har nogenlunde uændret antal med-

lemmer og vi har fået rigtig godt styr på kommunikation med en ny hjemmeside og diverse 

velkomstfoldere.  

Gentofte Kommune besluttede i 2020 at anlægge en kunstgræsbane på vores anlæg. Arbejdet 

skulle have været afsluttet i 2021, men blev forsinket grundet procesfejl i kommunen. Det for-

ventes nu gennemført inden sommerferien 2022.  

Jægersborg Boldklub bliver derved en helårsklub med klubhuset som et helt andet omdrej-

ningspunkt end tidligere. Men vi har fortsat brug for flere frivillige forældre, til at yde en ind-

sats for klubben – både i og udenfor bestyrelsen.  

Rollerne i bestyrelsen vurderet har vi defineret således: 

• Formand (på valg) 

• Kasserer (ej på valg) 

• De tre formænd for hhv. Ungdom (ej på valg), Senior (ej på valg) og Unik (på valg) 

• Bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation (ej på valg) 

• Bestyrelsesmedlem med ansvar for tøj- og sponsorater (mangler kandidat – på valg for 2 

år) 

• Bestyrelsesmedlem med ansvar for Cafe og Sociale aktiviteter (mangler kandidat – på valg 

for 1 år) 

 

Bestyrelsen ønskes således udvidet med yderligere 2 personer, og vi vil opfordre kandidater til 

at stille op til et konkret mandat. Alle interesserede bedes henvende sig til et medlem af besty-

relsen – alle kan redegøre for opgaverne i de enkelte roller. I alle roller er opgaven ikke at ud-

føre alt selv, men at sørge for at aktiviteterne udføres via udvalgets medlemmer. Bestyrelsen 

vil også selv lede efter kandidater til de enkelte poster.  

Hvis du gerne vil hjælpe til, men ikke ønsker en bestyrelsesrolle, er du også meget velkommen 

til at melde dig til et af udvalgene. 

 

 

Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen 

Jægersborg Boldklub 

 

 


