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Ad 1) Valg af dirigent 

Tim Thomsen blev valgt som dirigent. 

Simon Nyborg som referent. 

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt jf. vedtægterne. 

 

Ad 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

Beretningen blev holdt af næstformanden i Boldklubben FREM, Simon Nyborg: 

Der er mange ting, der går godt i klubben. Vi har fået flere medlemmer. Flere medlemmer ind på de 

lukkede hold, efter det er blevet sat i system. Det akademi, vi besluttede at oprette på den ekstraordinære 

generalforsamling i foråret, er fuldtegnet. Det er ungdommen, der driver værket, og det gør også, at der er 

økonomisk overskud på trods af corona og begrænsninger på antallet af tilskuere i foråret. 

Vi kan også stadig i FREM løfte store kampe, som pokalkampen mod AGF lige har vist, hvor vi lavede et flot 

arrangement med mange tilskuere og god stemning, og hvor vi viste hele Fodbolddanmark, at vi stadig kan 

noget. 

Der er dog også nogle ting, der presser os. Vi mangler frivillige, og bestyrelsen har meget at se til. I denne 

periode stoppede Thorkild Andersen som kasserer i foråret – hvilket han jo har forsøgt flere gange, men nu 

er det alvor, selv om han stadig hjælper meget til – og nu genopstiller vores formand så ikke, og det gør, at 

der kommer endnu flere opgaver over på den resterende bestyrelse. 

Både bestyrelsen og vores få ansatte i klub og selskab kæmper og knokler, nogle gange også udover 

rimelighedens grænser, og der er ikke en finger at sætte på det arbejde. Men nogle gange har vi også gjort 

det svært for os selv. 

Det har ikke kørt snorlige i samspillet mellem klub og selskab, og alt for mange opgaver blev læsset over på 

Claus Mohrhagen i selskabet, som han først skulle sætte sig ind i og derfor brugte alt for mange kræfter på 

at løfte. 



Det betyder også, at vi er bagud med nogle afgørende forhold i selskabet, først og fremmest udstedelsen af 

anparter, men også salget af sponsorater og vores erhvervsnetværk. 

Vi skal have noget selskabskapital ind, og vi skal have hyret nogle folk både til at sælge sponsorater og 

netværk og til at udvikle selskabets aktiviteter, og også folk til at styrke driften af klubben og fortsætte den 

gode udvikling i ungdomsarbejdet. 

Der er meget godt at bygge videre på, og den kommende bestyrelse skal have fuld fokus på at komme 

videre med selskabet og udvikling af driften. 

 

Bemærkninger til beretningen: 

Jan Mathisen: Glad for fremgangen. Men vil gerne sætte en finger på én ting. Som frivillig i indgangen 

havde vi glædet os til at tage imod gæster, som man gjorde før i tiden. Det klæder ikke os som klub, at man 

ikke kan betale med kontanter og MobilePay. Det må være muligt at betale kontant. Hvorfor skal unge 

registrere sig og tvinges gennem proceduren for et billetkøb, når de kommer gratis ind. Nu er det så blevet 

muligt at betale med MobilePay, og det hjælper på det, men det er stadig et problem med kontanterne. 

Det er rigtig surt at stå i indgangen under de forhold, og det skal rettes op, før vi har lyst til at stå der. 

Simon Nyborg: Alle vil gerne have, at man både kan betale med kontanter og MobilePay. Det vil man også i 

resten af samfundet. Alligevel er der jo grunde til, at butikker presser på for at slippe for at håndtere 

kontanter. Det er dyrt, besværligt og banker og hvidvaskdirektiver, gør det bare endnu sværere. Ikke 

mindst for en forretning som FREMs, der kun eksisterer hver 14. dag, men hvor der så potentielt er rigtig 

mange kontanter, der skal håndteres. Det er svært at skaffe nok byttepenge. Bare byttepengene til boderne 

tog en halv dag at skaffe fra flere forskellige filialer, og vores kasserer er nu på en observationsliste pga. 

hvidvaskregler. Det er svært at komme af med byttepengene igen. Og det er risikabelt at skulle opbevare 

kontanter og flytte rundt på dem. Og det bliver kun værre, for der er færre og færre filialer, der tager mod 

kontanter, grænsen for, hvor mange kontanter de tager imod og udbetaler, falder også. Og vi er stadig for 

små til, at det kan svare sig at lave en aftale med et kontanthåndteringsselskab, hvor det vil blive for dyrt og 

bureaukratisk til vores behov. 

Claus Mohrhagen supplerede med udfordringerne, han står med. Laver vi f.eks. bedre mulighed for 

kontantbetaling, så vil det flytte folk over fra at købe billetter i forsalg og online, til at købe kontant i døren, 

og så bliver problemet bare større. 

Jens Andersen: Problemet bliver mindre fremover, fordi flere nu opdager, at man faktisk kan købe 

spontant. Men der er stadig nogen, der halter bagefter. Det er også et problem i andre klubber. I AGF, so vi 

lige har spillet mod, kan man slet ikke betale med kontanter, heller ikke i boderne på stadion. Og vi så 

faktisk også at MobilPay salget i ølboden ved AGF’s tilhængere var meget større, fordi deres fans er vant til 

at betale på den måde. Måske er løsningen at lave en lille bod med lidt højere priser, hvor man kan købe 

kontant. I Lyngby koster det f.eks. 40 kr. ekstra at købe billet i indgangen. 

Jan: Jeg er helt med på, at vi ikke begynder at annoncere vidt og bredt, at man nu kan købe billet med 

kontanter i indgangen. Det hjalp meget med MobilePay til AGF-kampen. Men vi bør være enige om, at der 

skal findes en løsning på de få, der kommer med kontanter. 

Rabie Bachnak: Måske er det en mulighed at samarbejde med cafeen, så dem der har kontanter, kan købe 

billetten i cafeen? 



Konklusion: Vi laver et lille udvalg med inddragelse af de frivillige i indgangen om en løsning, der fungerer i 

praksis. 

Mikkel Frisch: Vi har et meget forældet anlæg, der gør det svært at træne specielt om vinteren. Kæmpe 

problem at de skal skifte mellem forskelligt underlag. Vi har to gange to forældede kunstbaner, og kun én 

kunstbane, som alle kan træne på. Mangler lys på banerne, når det er begyndt at blive tidligt mørkt, men 

inden vinteren officielt er sat ind, og der mangler baner til vintertiden, og vi har altså unge, der betaler 

elitetillæg, men hvor man ikke kan tilbyde ordentlig træning fra sidst i oktober. 

Flemming ’ØB’ Clausen: Det er et gammelt problem, og problemet er, at kommunen prioriterer 

firmafodbolden, og dem der betaler. 

Peter Olsen ’PO’: Det har været et problem lige så længe vi har spillet fodbold herude. Det vil være en 

løsning, hvis underlaget bliver skiftet på de forældede kunstbaner. Det må også være en hjælp, at 1. holdet 

er ude af ligningen. Det er ikke realistisk at sætte sig på alle tider på de baner, vi deler med Fremad Valby. 

Lad os i stedet prøve at arbejde med Valby Idrætspark (VI). 

Konklusion: ØB og Mikkel arbejder videre på at være skarpe på ansøgning om banetider og også på at spille 

konstruktivt ind i VI og kommunens arbejdsgange, så vi kan få forbedret kunstbanerne. 

Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Stine Buch fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 412.263 kr.: 

Indledningsvis skal jeg oplyse, at det kan være vanskeligt at sammenligne budget og regnskab. Dette 

skyldes, at der pr. 4.1.2021 blev oprettet et selskab Boldklubben FREM ApS, hvor udgifter og indtægter 

vedrørende 1. holdet fremover figurerer. 

Men når det er sagt, så må vi være rigtig glade for dette års regnskabsresultat. Et super flot overskud på 

hele 412 tusinde kroner og så i en Corona-periode. Vist, mig bekendt, ikke sket i tidligere i FREMs historie. 

Samlet set udgør indtægterne 3,531 mill. kr. mod budgetteret 4,550 mill. kr., svarende til en mindre 

indtægt på 1,019 mill kr.  

Udgifterne udgør samlet 3,119 mill. kr. mod budgetteret 4,678 mill. kr., svarende til en mindre udgift på 

1,559 mill.kr. 

Da budgettet udviste et merforbrug på 125 tusinde kr., bliver resultatet således de 412 tusinde kroner i 

overskud. 

Her kommer så en gennemgang af de væsentligste poster. 

 

INDTÆGTER BREDDE udgør i alt 2,185 mill. kr. mod budgetteret 1,660 mill. kr., merindtægt på 525 tusinde 

kroner. 

Kontingenter viser en indtægt på 1,104 mill. kr. mod budgetteret 950 t. kr. altså lig med 154 tusinde kr. i 

mere kontingent. Vi har virkelig haft en stor tilgang af medlemmer, og det fortsætter. Pt. er vi lige 1.100 

medlemmer, hvoraf de 687 er aktive, 73 er støttemedlemmer, 68 trænere/ledere og 272 passive. 

Kommunale tilskud viser en indtægt på 657 tusinde kr. mod forventet 450 tusinde kr., altså 207 tusinde 

kroner mere end forventet. Her skal det bemærkes, at 178 tusinde kr. er tilskud til vores Container-projekt 



og knap 8 tusinde kroner til projekt Væksthus. Begge projekttilskud er nu afsluttet. De resterende 20 

tusinde kr. kommer fra tilskud til trænerkurser. 

Sponsorater viser en stor merindtægt på 150 tusinde kr. Dette skyldes væsentligt en række 

spilletøjssponsorater til ungdommen og et stort sponsorat fra fagforeningen 3F BJMF til rekvisitter til 

Ungdomsafdelingen.  

Hjælpefonden har i regnskabsåret ydet tilskud for 48.888 kr. En nærmere gennemgang af tilskuddene giver 

Thorkild under aflæggelse af Hjælpefondens regnskab punkt 4 på dagsordenen. 

De øvrige poster under indtægter bredde giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

ELITE INDTÆGTER udgør 1,346 mill. kr. og budgettet 2,890 mill. kr., svarende til en mindre indtægt på 1,544 

mill. kr.  

Eliteindtægterne er som nævnt pr. januar 2021 overgået til det oprettede selskab. Den væsentligst forskel i 

en Coronatid er forskellen mellem sponsorbudgettet og de sponsorindtægter, der er indgået i det halve år.  

Her har vi nok været for optimistiske i vores vurdering af denne indtægt. Ser man på sidste års regnskab 

ville det have været mere korrekt med det halve års indtægt. Her skal det nævnes at sponsorater oftest 

gentegnes 1.7. eller 1.1. Så helt sammenlignelig er de ikke. 

Herudover vil jeg nævnte UEFA-solidaritets indtægten, der viser en indtægt på 74 tusinde kroner mod et 

budget på 40 tusinde kroner. Denne som afhænger af, hvordan de danske fodboldklubber året forinden har 

klaret sig i de Europæiske turneringer. Så det er altså, når Midtjylland, FCK m.v. gør det godt. Blot lige til de 

fans, der ikke er så vilde med disse klubber. 

De øvrige eliteindtægtsposter giver ikke anledning til særlige bemærkninger.  

 

UDGIFTER: Som nævnt udgør udgifterne 3,119 mill. kr., hvilket er 1,559 mill. kr. mindre end forventet.  

Den store mindre udgift hænger naturligvis sammen med Corona, og at eliteudgifterne for 1. senior pr. 

januar 2021 er overgået til selskabet. 

De væsentligste poster vil jeg nu gennemgå. 

Ungdomsafdelingens udgifter udgør 422 tusinde kroner, 140 tusinde kroner mindre end budgetteret. Dette 

skyldes hovedsagelig nedlukning af klubben under de værste måneder, hvor trænere/ledere således ikke 

har kunnet få deres godtgørelser udbetalt.  Herudover har Ungdomsafdelingen valgt at bruge flere midler 

til trænerkurser som er væsentligst større end tidligere. Det kommer jeg ind på under næste punkt 

Fællesomkostninger for bredden. Ligeledes har vi nydt godt af flere forældretrænere end tidligere. Og vi 

desværre ikke fik pigeafdelingen oppe og køre igen efter sommerferien sidste år. 

Fælles omkostninger til bredden dækker over udgifter til sportslig koordinator, støvler, spiller- og trænertøj, 

buskørsel, fodboldskole, dommere, holdtilmeldinger og trænerkurser og diverse. 

Fællesudgifterne til bredden udgør 516 tusinde kroner mod forventet 334 tusinde kr., en merudgift på 182 

tusinde kroner. Heraf udgør trænerkurser alene en merudgift på 70 tusinde kroner og støvler, spiller- og 

trænertøj 165 tusinde kroner. 



En stor del af disse merudgifter bliver dækket af mindre udgiften til Ungdomsafdelingen og merindtægten 

fra sponsorindtægter bredden. 

Cricketafdelingen udviser et merforbrug på 23 tusinde kroner, hvilket alene skyldes at der var påsat brand i 

deres Container. Denne merudgift er næsten dækket af tilskud fra Hjælpefonden. 

Lønninger er en del mindre end budgetteret, svarende til 632 tusinde kroner. Det skyldes at elite 

lønudgifterne er overgået til selskabet. Udgiften udgør 456 tusinde kroner. 

Den væsentligste mindre udgift stammer dog fra Udgifter til vores klubhus. På grund af Corona 

nedlukninger har kommunen kun opkrævet ca. halv husleje, der er sparet rigtig meget på el og varme, 

rengøring og vask af tøj i disse perioder. Samlet udgør udgiften kun 255 tusinde kroner mod budgetteret 

664 tusinde kroner, svarende til en mindre udgift 409 tusinde kroner. 

Det modsatte gør sig gældende for udgifterne til administration. Her udgør udgiften 483 tusinde kroner 

mod budgetteret 206 tusinde kroner, altså 277 tusinde kroner mere end forventet. Heraf udgør 198 tusinde 

kroner udgifterne til Projekt Container og Projekt Væksthus, der er dækket af tilskud til projekterne. 

Samtidig blev udgiften til revision af sidste års regnskab væsentligt større end forventet. En merudgift på 37 

tusinde kroner, der var medvirkende til at vi skiftede revisor på den ekstraordinære Generalforsamling vi 

holdt i foråret. Udgifter til selskabsdannelsen kostede godt 41 tusinde kroner og kontorhold 26 tusinde 

kroner mere end forventet. Årsagen var en omlægning af vores nøglesystem. 

Dette var så ordene til driftsregnskabet. Nu en kort gennemgang af balancen. 

Aktiverne udgør i alt 1,333 mill. kr. der er fordelt på anlægsaktiviteter med 295 tusinde kroner, hvoraf de 40 

tusinde kroner er andelsindskud for ApS og et lån til selskabet på 250 tusinde kroner, der skal konverteres 

til A anparts andele når de bliver udbudt. Herudover Omsætningsaktiver på 1,038 mill. kr., hvoraf likvide 

midler udgør 916 tusinde kroner, mellemregning med ApS 83 tusinde kroner, diverse debitorer 27 tusinde 

kroner, en meget lille kontingentrestance på 5 tusinde kroner samt periodeafgræsningsposter på 6 tusinde 

kroner. 

Passiverne udgør ligeledes 1,333 mill. kr., Gældforpligtigelser 190 tusinde kr., hvoraf kreditorer udgør 131 

tusinde kroner, skyldig skat m.v. 15 tusinde kr., feriepengeforpligtigelse 17 tusinde kroner og forudbetalte 

indtægter 26 tusinde kr. 

Egenkapitalen forøges således med overskuddet på 412.263 kr. og udgør nu 1.142.786 kr.  

Herefter overdrager jeg regnskabet til Generalforsamlingen. 

 

Ad 4) Godkendelse af regnskab for Boldklubben FREMs Hjælpefond 

Thorkild Andersen præsenterede regnskabet, der viste et overskud på 218.116 kr.: 

På grund af sygdom har administrator Preben Steen Nielsen valgt at trække sig fra posten. Herfra skal der 

lyde en stor tak til Preben, fordi han overtog opgaven efter John Kassinger. Vi ønsker Preben god bedring. 

Jeg har så valgt at fungere som administrator, til der kan blive valgt en ny administrator på FOBs 

kommende årsmøde. Vedtægten forskriver nemlig, at administrator skal vælges bland FOBs medlemmer. 



Det vil måske være en god ide at få ændret denne regel i vedtægterne, så det i stedet bliver blandt alle 

Boldklubben FREMs medlemmer. Men det må så op på næste års generalforsamling. Jeg ved det har været 

svært for FOBs formand, Brian Juul, at finde nogen der vil overtage jobbet. 

Jeg har derfor udarbejdet det udleverede regnskab med noter. 

Indledningsvis skal jeg oplyse, at der på grund af Prebens sygdom ikke har været muligt at få alle stolpe- og 

stole reklameindtægter ind i dette regnskab. Det vil jeg efterfølgende forsøge at rette op på inde næste års 

betalinger i januar/februar måned. 

Men nu til regnskabet: 

INDTÆGTERNE UDGØR SAMLET 268.720 kr. og fordeler sig på:  

Renter med 2.367 kr., Udbytter 14.281 kr., Kursregulering af værdipapirer med hele 214.105 kr. (det har 

været et rigtigt godt aktiesår), stole- og stolpereklame med 21.800 kr. samt Diverse indtægter 16.167 kr.  

Diverse indtægten vedrører salg af nogle aktier, som vi ikke ender noget til. Banken er ved at undersøge 

det, så det kan ende med vi skal af med dem igen. 

UDGIFTERNE UDGØR SAMLET 50.604 kr. og fordeler sig på: 

Drifts- og administrative udgifter med 1.717 kr. og Støtte jf. fundats til Boldklubben Frem 48.888 kr., 

nærmere senere under noter. 

ALT I ALT ET SUPER RESULTAT MED ET OVERSKUD PÅ HELE 218.116 kr. 

AKITVER OG PASSIVER BALANCERER MED 1.373.451 kr. 

Aktiverne består af likvide midler i banken med 502.524 kr. og aktiebeholdning pr. 30.6.21 med 870.927 kr. 

Værdien i dag er 866.937 kr., altså marginalt mindre. 

Passiverne fordeler sig med skyldige omkostninger 50 kr. De vedrører helt sikker 2 indbetalinger på MP fra 

Fremson U2-U4 træning og vil derfor tilgå Boldklubben Frem efter GF. Herudover en egenkapital på nu 

1.373.401 kr. 

Og nu noterne til regnskab: 

Note 1 Stole- og stolpereklamer 

Stole indgået 13.150 kr. og stolper 8.650 kr. 

Note 2 drifts- og administration 

Bankgebyrer 1.717 kr. 

Note 3 Støtte iht. Fundats 

Tilskud til DBU-rådgivning 5.600 kr. §3A 

Tilskud grill arrangement Fodboldskolen 3.000 §3A 

Støtte til 2 U 10 ture 7.975 kr. §3A 

Støtte til Cricket brandskade 21.191 kr. §3D 

Støtte til udsmykning Cafe Frem 11.121 kr. §3D 



I alt støttet 48.888 kr. fremgår også i FREMs regnskab. 

Note 4 Værdi af aktier 

Jeg vil ikke gennemgå de enkelte aktier, men blot konstaterer at det har været et godt aktie-år for 

Hjælpefonden og at værdien er steget med knap 33% i forhold til sidste år. Vi håber vi kan holde værdien, 

men bestyrelsen vil vurdere om der bør ske ændringer. 

Sluttelig kan egenkapitalen opdeles i det bundne kapitalindskud der nu udgør 694.565 kr. og de frie midler 

til rådighed for tilskud med 678.836 kr. 

Regnskabet overdrager jeg så til GF. 

Bemærkninger: 

Henning Laursen ’Laur’: Styrer vi selv aktierne, eller er det lagt over til professionelle? 

Thorkild: Vi styrer det stadig selv, men den kommende bestyrelse skal tage stilling til, hvordan det skal køre 

fremover. 

Claus: Det er rigtig flot, men det ser ud til, der er blevet doneret meget få penge. Der er mangel på tøj til u-

hold, mangel på banetider osv. Ved u-holdene godt de kan søge? 

Martin E Jensen: Det er pga. corona. Der er allerede nu mange ansøgninger fra u-holdene, men der har 

været meget få, der f.eks. kunne komme på tur i det forgangne år. 

Thorkild: Man skal være meget præcis med, hvad der kan søges til. Det har tidligere skabt meget polemik, 

når der er blevet ansøgt til formål, som ikke kan støttes pga. vedtægterne. 

Claus: I andre klubber oplever man medlemmer, der melder sig ud, fordi de pga. corona ikke har fået noget 

for pengene. Kan vi ikke være på forkant med at tilbyde noget? 

Benny Juul Davidsen: Trænerne ved godt, de kan søge. 

Thorkild gennemgik, hvad der kan søges til. 

Ad 5) Fastsættelse af kontingent 

Vi kører videre med de kontingentsatser, der blev fastsat på den ekstraordinære generalforsamling. 

Ad 6) Godkendelse af budget 

Budgettet med et planlagt underskud på 219.000 kr. blev præsenteret af Stine: 

Budgettet for det nye regnskabs år fremlægges med et forventet merforbrug på 219 tusinde kroner. Det er 

vanskeligt sammenligneligt med sidste års regnskab på grund af Corona og oprettelse af et selskab til 

varetagelse af vores 1. hold. 

Årsagen til det planlagte underskud er, at vi dels gerne vil styrke administrationen i fællesskab med ApS 

selskabet, dels ønsker vi at udskifte vaskemaskinerne i kælderen, dels styrke Ungdomsafdelingen efter 

klubben har fået licens igen. 

Indtægterne bredde udgør 2,035 mill. kr., hvilket er 375 tusinde kroner mere end sidste års budget. 



Vi har med baggrund i den store medlemsfremgang og stigning i elitegebyret vedtaget på den ekstra 

ordinære GF i foråret øget budgettet for kontingenter med 375 tusinde kr. til nu at udgøre 1,325 mill. kr. Vi 

forventer ikke større tilskud fra kommunen, der hvert år ændrer deres modeller. Den øgede 

medlemstilgang kan måske give lidt mere, men ellers slår det først igennem i 2022-23 tilskuddet. 

De øvrige indtægtsposter er kun minimalt ændret. 

Indtægter elite udgår som nævnt i indledningen. 

Udgifterne udgør i budgetforslaget 2,251 mill.kr., hvilket ikke umiddelbart er sammenligneligt med sidste 

års budget. 

Det er bedst her at sammenligne de enkelte tilbageværende udgiftsposter. 

Senior-bredde er næsten uændret med 83 tusinde kr., hvorimod Ungdomsafdelingens budget øges fra 600 

til 734 tusinde kr. En række nye udgiftsposter følger af licens-tildelingen og skal være med, hvis vi skal gøre 

os forhåbning om at fortsætte med licens. 

Fællesomkostninger bredde er kun marginalt ændret til 345 tusinde kr. Cricket uændret 14 tusinde kr. 

Derimod er lønningerne reduceret til 270 tusinde kr. hvilket dog er knap 70 tusinde kr. mere end sidste år. 

Her vil bestyrelsen sammen med selskabet efterfølgende finde løsninger, der kan styrke både 

moderklubben FREM og selskabet. Vi skulle gerne kunne fremstå som en fælles enhed på administrationen, 

med fordeling af udgifterne efter belastning. 

Udgifterne til klubhuset er 45 tusinde kr. mindre end sidste år. Her forventer vi mindre vaskeudgifter efter 

udskilles af tøjvask til 1. holdet. Herudover er der afsat 100 tusinde kr. til anskaffelse af nye vaskemaskiner. 

Udgiften til administration forventes at udgøre 18 tusinde kr. mindre end sidst og udgør nu forventeligt 188 

tusinde kr. Særligt udgifterne til gebyrer forventes mindre efter oprettelse af ApS. 

Så som nævnt indledningsvis vil vi gerne have generalforsamlingens godkendelse af et budget, der udviser 

et underskud på 219 tusinde kr. Vi mener, det er forsvarligt med det store overskud, vi har i regnskabet og 

vores flotte egenkapital på over 1,1 mill. kr. 

Herefter overdrager jeg budgettet til generalforsamlingen. 

Ad 7) Eventuelle forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag 

Ad 8) Valg af bestyrelse i.h.t. §8 

Frans Barkler og ØB genopstiller og blev valgt 

Benny Davidsen er blevet opfordret til at stille op som formand af bestyrelsen, da formand Per Jakobsen 

ikke genopstiller. Benny Davidsen blev valgt med klapsalver. 

Ad 9) Valg af suppleanter i.h.t. §8 

Brian Juul og Kim Bengtsson blev valgt. 

Ad 10) Valg af revisorer i.h.t. §12 

Christensen Kjærulff blev genvalgt. 



Der var genvalg til Leif Sørensen som intern revisor. 

Ad 11) Eventuelt 

Laur: Hvornår bliver vi andre inkluderet i ApS-projektet? Kommer der et fast punkt på FREMs 

generalforsamling om selskabet på samme måde, som der er med hjælpefonden. 

Simon: På den ekstraordinære generalforsamling aftalte vi at stile efter at udbyde anparterne ved 

sæsonstarten, men det er ikke sket. Dels kom vi ikke med i 2. Division, vores sæsonstart blev udfordret af, 

at vi skulle afvikle på opvisningsbanen frem for på stadion, og vores ansatte har haft meget travlt med 

driften, så der ikke har været tid nok til udviklingen af selskabet. Vi er meget langt, selskabet er stiftet, vi 

ved, hvor mange anparter der skal udbydes til hvilken pris, vi har meget af materialet klar og juridisk 

rådgivning på plads. Det vi mangler lige nu, er hjemmeside og webshop til salg af anparterne, og også 

opdateret budget og forretningsplan med udgangspunkt i, at vi nu er i 3. Division. Så meget snart, men jeg 

kan ikke bare trykke på en knap, og så kører vi. 

Mht. inddragelsen så forestiller jeg mig, at der skal være en ordentlig behandling på generalforsamlingen, 

og vi får det tilføjet til vedtægterne, at der skal være et punkt, hvor vi lægger linjen for klubbens ageren i 

selskabet, så det ikke bare er et orienteringspunkt, men så klubben og medlemmerne rent faktisk kan 

udøve et aktivt ejerskab i selskabet. 

Thorkild: Der er ikke krav om, at vedtægterne skal ændres, de andre A/S er blevet behandlet som 

orienteringspunkter før i tiden. 

PO: Klubben og selskabet skal fungere som en enhed. Det har kørt lidt skævt, men vi havde et møde efter 

sommer med bestyrelsen og andre, der har været helt tæt på driften, og der fik vi en fælles forståelse for 

det. Og jeg fik i hvert fald troen på det tilbage, og det er også mit indtryk, at det gælder for de af 

bestyrelsens medlemmer, der var til stede. 

Jan: Det skal vel ikke bare være et orienteringspunkt på generalforsamlingen, men reel inddragelse. 

Simon: Min ambition er klart, at vi får et fast punkt ind i vedtægterne, hvor klubbens medlemmer skal 

forholde sig til selskabet, og hvilken retning det kører i, så det ikke bare bliver et orienteringspunkt, hvor 

regnskabet bliver klappet igennem. 

Lasse Friis: Der mangler en plan og især for, hvordan man får flere med, og hvordan bestyrelsen får bedt 

om hjælp. Men jeg tror på det. 

Jens Andersen: Bestyrelsen kommer vel med et forslag til vedtægtsændringer, så der kommer et fast punkt 

på generalforsamlingen i klubben, hvor klubbens medlemmer kan udstikke en retning, på samme måde 

som fansene kan med den forening, de får. 

 

Generalforsamlingen sluttede med et minuts stilhed for de klubkammerater, der er gået bort i årets løb. 

Derefter det traditionelle fremmer-hurra. 

 

Som dirigent     Som referent 

Tim Thomsen     Simon Nyborg 


