Generalforsamling Måløv Boldklub 20. februar 2020
1. Valg af dirigent og stemmetællere
-

Casper Roland er valgt til dirigent
Stemmetællere valgt er Torben Nielsen og Erik Jørgensen

Casper Roland konstaterer at Indkaldelsen er sket rettidig og generalforsamlingen dermed er
godkendt.
2. Formandens beretning
Formand Brian Rasmussen fremlagde beretningen. Se vedhæftede
3. Regnskab 2019.






Årets resultat er et overskud på 57.000 kr. Igennem de sidste mange år har vi lavet et
overskud der ligger på de 20.000-30.000 kr.
Vi er begyndt på 10 % godtgørelse af medlemskontingentet til trænerne i stedet for gratis
medlemskab til trænerbørnene.
Noteapparatet er udvidet i år, så man kan gå lidt dybere ned i regnskabet.
C-lokalet er renoveret, 2 omklædningsrum er renoveret og det er der brugt penge på i 2019.
Carl Henrik Siegfred nævner:
Posten Sponsorer: Er mindre end den plejer. Det har ligget stille et par år, men der er en ny
sponsorchef i gang og det vil have betydning for denne post.
Der var ingen kommentarer til regnskabet – regnskabet er herved vedtaget

4. Fremlæggelse af budget 2020, samt vedtagelse af kontingentsatser
Martin Grauballe fremlægger budget.
Resultatet er under forudsætning af, at kontingentsatserne holdes i ro.
Martin nævner at det er vigtigt at vi ikke skal være fedtet og vi skal bruge det der hedder
positive penge. Vi skal ikke være blege for at hæve kontingentet med 25-50 kroner. Vi ligger 50
% under de andre klubber i området.
Der skal bruges penge på at indrette det nye materialerum. Der skal indkøbes nye
vaskemaskiner og der skal nok også bruges lidt til arbejdsdagen.
Der vælges forhåbentlig en ny sponsoransvarlig ind i klubben og derved kommer der også flere
penge ind fra sponsorer.

Brian supplerer, at vi for nu holder kontingentet i ro, men at det er noget vi sagtens kan ændre,
hvis der er brug for det.
Martin fortæller at vi skal være stolte af at vi kan drive en fodboldklub og holde kontingentet så
lavt.
5. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag
6. Valg efter vedtægterne















Følgende var på valg:
Kasserer Carl Henrik Siegfred, modtog ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem og Næstformand Martin Grauballe, modtog ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Elsebeth Kyndlev, modtog ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Chaka Bojowski, udtrådt af bestyrelsen
Suppleant Torben Trindkjær, villig til genvalg
Revisor Allan Danielsen, villig til genvalg
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Bjarke Balling vælges ind som kasserer for 2 år
Nicoline Lynn vælges ind i bestyrelsen for 2 år
Rikke Riise vælges ind i bestyrelsen for 2 år
Casper Roland vælges ind i bestyrelsen for 1 år.
Stine Hassing vælges ind i bestyrelsen for 2 år.
Torben Trindkjær vælges ind som suppleant for 2 år
Tommy Godsk vælges ind som suppleant for 1 år
Revisor Allan Danielsen, vælges ind for 1 år.
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen 2020

Formand: Brian Rasmussen

På valg 2021

Økonomiansvarlig: Bjarke Balling

På valg 2022

Bestyrelsesmedlem: Nicoline Lynn

På valg 2022

Bestyrelsesmedlem: Casper Roland Sandersen

På valg 2021

Bestyrelsesmedlem: Martin Hassing

På valg 2021

Bestyrelsesmedlem: Rikke Riise

På valg 2022

Bestyrelsesmedlem: Stine Hassing

På valg 2022

Suppleant: Torben Trindkær Nielsen

På valg 2022

Suppleant: Tommy Godsk

På valg i 2021

7. Eventuelt
Martin Grauballe takker for mange år i bestyrelsen. Han træder ud fordi han føler, at han er lidt
udbrændt. Men bliver selvfølgelig i fodboldklubben. Han er nok den sidste der bæres ud. Martin
takker Brian for et mange års godt samarbejde.
Brian takker Siggi for 4 års tro tjeneste som kasserer, Elsebeth for de 6 år i bestyrelsen og
Næstformand Martin Grauballe for denne her gangs 6 års tjeneste, men mange flere år i det
hele.
Casper Roland takker for god ro og orden.
Referent: Stine Hassing.

