
 

 

 

 

 

 
Referat af ordinær generalforsamling i Måløv Boldklub den 20. februar 2013 kl. 19.00 

 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 2012. 
4. Fremlæggelse af budget 2013, samt vedtagelse af kontingentsatser 
5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

6. Valg efter vedtægterne 
Følgende er på valg: 
• Formand Brian Rasmussen, villig til genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Sophie Ree, udtrådt 
Bestyrelsen foreslår Jens Nielsen 

• Bestyrelsesmedlem Kenneth Jensen, villig til genvalg. 
• Suppleant 1 år, Bjarke Balling, villig til genvalg 
• Suppleant 2 år, Jacob Iversen, villig til genvalg 
• Valg af revisor, bestyrelsen foreslår genvalg af Allan Danielsen 
7. Eventuelt 
 
 
 
Velkomst 
 

Formand for Måløv Boldklub, Brian Rasmussen, bød velkommen til den ordinære 
generalforsamling i Måløv Boldklub. 
Brian orienterer om at Rene ”Bonnie” Jacobsen er gået bort og der blev holdt 1 minuts stilhed til 
ære for Bonnie på generalforsamlingen. 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetæller 

 
Bestyrelsen foreslår Martin Grauballe som dirigent. Dette blev vedtaget. 
Martin Grauballe konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Brian foreslår Jens Nielsen til stemmetæller. Dette blev vedtaget. 
 
 
2. Formandens beretning 
 
Formanden fremlagde sin beretning for 2012. Formandens beretning er vedlagt referatet. 
Der var ingen kommentarer til beretningen. 
 
 
 



3. Regnskab 2012 
 

Klubbens økonomiansvarlig, Heidi Halberg, gennemgik regnskabet for 2012.  
Der blev uddelt kopi af klubbens regnskab til alle tilstedeværende. Der medfølger et lille hæfte, for 
at forklare forskellen mellem nyt og gammelt system.  
Bestyrelsen har besluttet at Heidi og Brian får et beløb i 2012 på kr. 4.000,00 hver i godtgørelse i 
deres egenskab af henholdsvis kasserer og formand. 
MB har arvet 100.000,00 disse er ikke indregnet i regnskab og budget. 
 
Regnskabet er vedhæftet referatet. 
 
Der blev spurt ind til hvem MB har arvet penge fra, Heidi forklarede at det var en mand fra 
Ballerup, der ingen arvinger havde og derfor havde ønske at fordele sin arv, mellem foreninger i 
Ballerup Kommune. Manden havde ingen relation til MB specifikt.  
 
Der blev spurt ind til antallet af medlemmer i forhold til sidste år, grundet tilsyneladende faldende 
indtægter, det blev oplyst at antallet umiddelbart var ca. det samme. Martin Grauballe mener at 
tallet er faldet to år i træk.  
Der er tilsyneladende et lille fald i ungdomsafdelingen, men der er ikke fuldt op på medlemstallet.  
Martin Grauballe efterlyser oplysning om, hvorvidt der stadig er manglende problemer med 
betaling i seniorafdelingen. 
Så er faldet i indtægterne manglende betaling i senior eller fald i antallet i ungdomsafdelingen? 
Er det manglende betalinger, skal holdledere være bedre til at følge op. 
 
Der spørges til hvad posten bøder osv. er? Heidi fortæller at det indebærer, manglende 
indberetning af resultater, disciplinærsager, manglende afbud til kampe mv. 
 
Regnskabet har et positivt resultat, hvilket er godt og signalerer styr på klubben og arrangementer. 
 
Regnskabet er underskrevet af revisoren og hermed godkendt på generalforsamlingen. 
 
 
 
4. Fremlæggelse af budget 2013 samt vedtagelse af kontingentsatser 
 

Kasseren fremlagde budgettet for 2013.  
 
Kontingentsatserne forslås fortsat uændret, som følger: 
 
Børn: 750,00 pr. år 
Ungdom: 980,00 pr.år 
Senior: 1.400,00 pr. år, dog med 20% nedsættelse fra det fyldte 65 år. 
Støttemedlem: 200,00 pr. år 
 
Kontingentet opkræves halvårligt. 
 
MB arbejder med et nyt koncept der hedder fodboldfitness, hvor der er et lavere kontingent, da de 
kun skal træne 1 gang ugentligt og ikke skal have andre ting som tøj, kampe, dommere osv. 
 
Kontingentet sættes til kr. 400,00 pr. år. 
 
Dette blev vedtaget. 
 



5. Indkomne forslag 

 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Valg efter vedtægterne 

 
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen som følger: 
 
Formand:   Brian Rasmussen  (på valg i 2015) 
 
Økonomiansvarlig:  Heidi Halberg (på valg i 2014) 

 
Bestyrelsesmedlem:  Sten Wessel  (på valg i 2014) 
 
Bestyrelsesmedlem:   udtrådt er Sophie Ree 
   Jakob Iversen er valgt ind (på valg i 2015) 
 
Bestyrelsesmedlem:  Kennet Jensen  (på valg i 2015) 
 
Bestyrelsesmedlem:  Christina Holst (på valg i 2014) 
 
Suppleant, 1 år:  udtrådt er Bjarke Balling 
   Ingen afløser  (på valg i 2014) 
 
Suppleant, 2 år:    (på valg i 2013) 
 
 
Allan Danielsen er genvalgt som revisor. 
 
 
7. Eventuelt 

 
Martin Grauballe mener at en sportschef er rigtigt godt, men mener at det hører til i ungdom, da det 
er svært at fastholde gode spillere, især de unge, når de runder de 12 år. For at nogen følger op på 
få de unge til at fortsætte, når de skal videre kunne en sportschef bruges til dette. Det er et 
generelt problem, at de rejser når de når en vis alder.  
De unge enten stopper eller skifter til andre klubber, hvor der er bedre forhold/trænere osv. 
Anders Jacobsen pointerer at U15 starter op igen og at der arbejdes med uddannelse af trænere. 
Han har træner møde i næste uge og tager gerne emnet op. 
Brian Rasmussen mener at der også skal være fokus på trænerne til HS holdene, da vi skal kunne 
tilbyde ordentlige trænere til HS også, og på sigt til de ungdomsspillere der kommer op.. 
Martin Grauballe mener at MB godt kan begynde at stille krav til at trænerne uddanner sig, så 
klubben har noget at tilbyde spillerne på dette punkt. 
Holdningen i bestyrelsen er generelt, at der skal tages de nødvendige kurser, men at man ikke skal 
presse for hårdt, så trænerne springer fra på det grundlag. 
 
Brian Rasmussen runder generalforsamlingen af med tak til deltagere og hjælpere. 
 
Årets generalforsamling sluttede i god ro og orden kl. 20.11. 
 
 
Referent: Gitte Nielsen 


