
 
 
 
  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MÅLØV BOLDKLUB 
Afholdt den 21. februar 2018 
 

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent og stemmetællere Formand Brian Rasmussen bød velkommen til den 
ordinære generalforsamling, og bad i den forbindelse 
forsamlingen rejse dig og holde et minuts stilhed til ære for 
æresmedlem Bent ”Monne” Monrad som vi desværre 
mistede i januar måned. 
 
Erik Jørgensen og Torben Trindkær Nielsen blev valgt til 
stemmetællere. 
 
Casper Roland blev valgt til dirigent, og han kunne 
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at 
generalforsamlingen var beslutningsdygtig 
. 

2. Formandens beretning Formand Brian Rasmussen aflagde sin beretning. 
Denne gav ingen anledning til bemærkninger.  
Beretningen er vedlagt referatet. 
 

3. Regnskab 2017 Økonomiansvarlig Carl Henrik Siegfred fremlagde 
regnskabet for 2017 der udviste et overskud på 28.tkr. 
 
Klavs Pahus Vedel spurgte hvad den forholdsvis store post 
”småanskaffelser” dækkede?  
Martin Grauballe svarede at det bla. dækkede tribune, 
boldbure og vaskemaskiner. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Fremlæggelse af budget 2018, 
samt vedtagelse af kontingentsatser 

Martin Grauballe fremlagde budgettet for 2018. 
Klavs Pahus Vedel spurgte om der var afsat midler nok til 
kurser? 
Brian Rasmussen svarede at beløbet svarede til det der 
var brugt andre år, men skulle der blive behov for flere 
kursusmidler vil bestyrelsen finde pengene andre steder, 
da uddannelse har høj prioritet. 
 
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, DOG 
foreslog bestyrelsen at der blev indført et 
administrationsgebyr på kr. 100,- hvis man betalte sit 
kontingent kontant, bankoverførser, mobilepay mv. Dette 
er for at lette opgaven for den økonomiansvarlige. 
Generalforsamlingen vedtog kontingentsatserne, samt 
indførelsen af administrationsgebyret. 
 



5. Indkomne forslag Bestyrelsen havde til frivilligfesten i januar måned udnævnt 
Formand Brian Rasmussen til æresmedlem i Måløv 
Boldklub. Formelt skal udnævnelsen vedtages på 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen bakkede op om 
udnævnelsen. 
 

6. Valg efter vedtægterne  Nedenstående var på valg, og alle opnåede genvalg uden 

modkandidater. 

Økonomiansvarlig Carl Henrik Siegfred, villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Martin Grauballe, villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Elsebeth Kyndlev, villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Klaus Alsted, villig til genvalg 

Suppleant Klaus Pahus Vedel, villig til genvalg 
 
Revisor Allan Danielsen, villig til genvalg 
 
Bestyrelsens sammensætning er efter 
generalforsamlingen som følger: 
 
Formand: Brian Rasmussen (på valg i 2019) 
Økonomiansvarlig: Carl Henrik Siegfred (på valg i 2020) 
Bestyrelsesmedlem: Martin Grauballe (på valg i 2020) 
Bestyrelsesmedlem: Mia Olsen (på valg i 2019) 
Bestyrelsesmedlem: Lasse Thoby (på valg i 2019) 
Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Kyndlev (på valg i 2020) 
Bestyrelsesmedlem: Klaus Alsted (på valg i 2020) 
Suppleant, 1 år: Klaus Pahus Vedel (på valg i 2019 
 

7. Eventuelt Torben Trindkær Nielsen roste klubben for at have taget så 
stor del i Monnes bisættelse. 
 
Torben Trindkær Nielsen spurgte til vedligeholdelse af 
omklædningsrum? 
Martin Grauballe svarede at stadioninspektøren var på 
sagen. 
 
Martin Grauballe opfordrede alle til at bruge BORGERTIP 
via App hvis man oplever fejl og mangler på 
bygninger/baner 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl.20.30 

 


