
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Måløv Boldklub, den 5. februar 2015 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

Martin Grauballe (dirigent) og Torben Trindkær Nielsen(stemmetæller) blev enstemmigt 

valgt hvorefter Martin fortsatte og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet jf. vedtægten. 

 

2. Formandens beretning, se vedhæftet 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

 

3. Regnskab 2014 v/Klaus Alsted 

Vi kom ud af 2014 med et overskud på 79.000 kr. det skyldes hovedsageligt en bedre 

styring af, at alle får betalt kontingent, en masse sponsor indtægter og egne 

arrangementer. 

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger 

4. Budget for 2015 v/Klaus Alsted 

Stadig et budget hvor vi udviser mådehold, der er dog afsat flere penge til uddannelse af 

trænere, derudover er der afsat penge til en lille renovering af klublokalerne. Egne 

arrangementer er stadig en vigtig del af indtægten i klubben. Vigtigt at pengene anvendes 

til fodboldaktiviteter. 

Uændret kontingentsatser for 2015. 

Budgettet for 2015 blev enstemmigt godkendt 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen som følger: 
 
Formand: Brian Rasmussen (genvalgt) (på valg i 2017) 
 
Økonomiansvarlig: Klaus Alsted (på valg i 2016) 
 
Bestyrelsesmedlem: Martin Grauballe (på valg i 2016) 
 



Bestyrelsesmedlem: Camilla Bachmann (ny) (på valg i 2017) 
 
Bestyrelsesmedlem: Klaus Pahus Vedel (på valg i 2017) 
 
Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Kyndlev(på valg i 2016) 
 
Bestyrelsesmedlem: Anders M. Jacobsen (på valg i 2016) 
 
Suppleant, 1 år: Nicolai Anker (ny) (på valg i 2016) 
 
Suppleant, 2 år:  
 

Allan Danielsen blev genvalgt som revisor 

7. Eventuelt 

Nicolai Anker spurgte til muligheden for at lave en shop på hjemmesiden via ”3.part”? 

Brian Rasmussen svarede at Måløv Boldklub har en indkøbsaftale aftale med Sportigan i 

Ballerup vedr. tøj som vi er forpligtet til at overholde. 

Mikkel Andesen spurgte til holdningen til navne på spillertøjet? Martin Grauballe svarede 

at det tidligere havde været en bestyrelsesbeslutning at man IKKE ville have navne på 

spillertøj, da det hindrer at andre hold kan arve tøjet. Bestyrelsen vil kigge på 

problemstillingen. 

Samarbejdet med kommunen er meget tungt og administrativt, Martin opfordre til at give 

ham besked om ting der ikke fungere i klubben fx, lys, toiletter mv. så tager han/Brian det 

videre. 

Martin Grauballe fortalte at vi er generet af mange indbrud i klubben. 

Kommunen vil sætte bedre kameraer på, og vi håber også på et alarmsystem. 

Erik Jørgensen spurgte til kunstgræsbanen placering. 

Dette gav anledning til en længere drøftelse. 

Den nye kunstgræsbane vil give udfordringer mht. banefordeling, da det ikke er vores bane 

alene men skal deles med andre klubber i kommunen. Måske skal det overvejes om flere 

årgange har en fælles træning om ugen. 

 

Formanden takkede de 10 fremmødte og mødet sluttede kl. 20.45. 

Referent: Trine Salkvist 

 

 

 


