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Referat fra den ordinære 

generalforsamling 27. januar 2022 

 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsesformanden bød velkommen. Martin Schak Møller blev valgt som dirigent og referent. 

Dirigenten tog ordet og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig.  

Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2021. Medlemstallet i klubben var steget med 3% netto men 

der havde været et efter bestyrelsens skøn for stort medlemsfrafald i løbet af sæsonen, hvilket dog var 

mere end modsvaret af medlemstilgang. Frafald af medlemmer vil være et indsatsområde i 2022. 

Forventningen fra bestyrelsen havde for 2021 været, at der i løbet af sæsonen ville være etableret 

kunstgræs på JB’s anlæg. Dog var projektet blevet udskudt af administrative grunde. Aftale er indgået med 

leverandør og projektet er sendt i høring. Forventningen er, at projektet gennemføres i 2022. Omfanget 

heraf og tidsplanen er dog stadig ukendt. Ved endelig gennemførelse vil dette forhåbentlig skabe mere liv i 

klubben også hen over vintersæsonen. 

Forpagteraftalen med forpagterparret bag Fischers Madhus var blevet forlænget, da samarbejdet med 

forpagterparret forløber godt. 

Samarbejdet med Aakanden blev drøftet, herunder at dette forventes at fortsætte på mere løst basis som 

et træningssamarbejde. 

Den nye website blev fremhævet, hvilket var et væsentligt element i den forøgede rekrutteringsstrategi for 

at skaffe nye medlemmer. 

2. Regnskabsaflæggelse og budget 

Kasserer Chris Bigler gennemgik regnskabet for 2021. Resultatet for 2021 er som sådan tilfredsstillende.  

Indtægterne er budgetsvarende idet kontingentindtægter realiseres over budget og ligeledes øvrige tilskud 

og sponsorater. 

De enkelte ungdomshold særligt på drengesiden bruger ikke budget til trænerløn. Fællesudgifterne inkl. 

vicevært og JB’s sekretariat realiseret omkostninger under budget. 

Klubben giver derfor overskud i 2021 på trods af et budgetteret underskud. 

De ikke forbrugte midler på ungdomsårgangene tilskrives budgetterne for 2022 med 210.000 kr. (Øget fra 

175.000 kr. i budget 2021) 

Kassebeholdningen udgør 662.000 kr. og egenkapitalen udgør 572.000 kr. 
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Generalforsamlingen drøftede vigtigheden af, at de enkelte afdelinger/hold bruger de allokerede penge, da 

det ikke er i klubbens interesse at akkumulere penge. 

Regnskabet, som var blevet revideret af klubbens generalforsamlingsvalgte revisorer, blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

3. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

4. Godkendelse af budget 

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Fastsættelse af kontingent 

De foreslåede kontingentsatser blev vedtaget. Det blev drøftet, at man fremover vil forhøje kontingenterne 

med stigningen i nettoprisindekset, hvilket der var opbakning til på generalforsamlingen. 

6. Valg/genvalg af bestyrelse 

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

Bo Køhler Ljungdahl, genvalgt som formand. Kurt Bagge-Hansen, genvalgt som formand for Unik. Lise 

Leonhard Hjorth, genvalgt som bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation. Nyvalg af David Blix 

som suppleant. Generalforsamlingen takkede bestyrelsen for dens store indsats. 

7. Valg af revisor 

Lars Holst-Mikkelsen og Birgitte Thygesen blev genvalgt som revisorer for Jægersborg Boldklub. 

8. Eventuelt 

Generalforsamlingen drøftede punkter af interesse for klubben, herunder mulighederne for, at senior kan 

træne ungdom. 

Som dirigent: 

 

______________________________ 

Martin Schak Møller 


