
Referat fra den ekstra ordinære generalforsamling 25. maj 2021 i 1886 FREM Loungen 

 

1.Valg af dirigent: 

Simon Nyborg valgt som dirigent. 

Per Jakobsen referat 

 

 2.Valg af ny kasserer: 

Efter mange år som både bestyrelsesmedlem og kasserer har Thorkild Andersen valgt at stoppe. 

Per Jakobsen: Stor forståelse for din beslutning, Thorkild, selvom ikke har været nemt at finde en erstatning, 

trods flere bud og emner. 

Bestyrelsen vil gerne forslå Stine Buch, som ny kasserer. 

Stine Buch: Jeg arbejder til hverdag med økonomi i Vallensbæk Kommune, har været kasserer før i 

foreningsregi. 

Jeg er blandt de nye forældre til U13, hvor jeg også er holdleder. 

Afstemning: Stine Buch valgt enstemmigt 

 

3. Kontingenter: 

Martin E Jensen: Vi har igennem det sidste år arbejdet med udvikling af vores talent afdeling med henblik 

på at få en DBU Licens stjerne og i den forbindelse er vi nødt til at justerer på kontingenterne for 

ungdommen, så det afspejler virkeligheden og samtidig har vi et forslag om indfører et indmeldelse gebyr, 

for U2-U12, som til gengæld for en lækker FREM Craft trøje, så alle vores hold er ens i tøjet, når der trænes. 

Mikkel Frisch uddybede: Vi skal kunne udvikle flere talenter og det kræver at vi kommer til at spiller højere 

oppe mod bedre hold,og det kan vi kun hvis vi får en talent stjerne og målet er flere stjerner og en placering 

af FREM i de nationale ligaer. 

Vi skal arbejde meget mere med adfærdskodeks, udviklingssamtaler med spillerne og hvad det betyder at 

spille i FREM. 

 

Bjarne P Nielsen, spørgsmål: Hvor er talentudviklingen om et år ? Har vi et U15 hold ? 

Mikkel Frisch, svarer: Ja, vi har et U15, og der er arbejdet på talentudviklingen længe, også før jeg kom til. 

Vi skal som minimum kunne bibeholde vores stjerne og på sigt have en mere. 

Bent Dithmann, spørgsmål: Hvor mangel ungdomsspillere er vi i FREM ? 

Flemming ØB Nielsen, svar: ca 350 

Lasse Friis, spørgsmål: Er organisationen på plads ?  



Mikkel Frisch, svar: Ja, vi har haft en del samtaler og er klar 

Bestyrelse forslag til kontingenter på ungdommen: 

FREMSOM-U6: 900 Kr 

U7-U9: 1700 Kr 

U10-U12: 1.900 Kr 

U13-U19: 3500 Kr ( kontingent 1900,- +talent tillæg 1600,-) 

 

Bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget 

 

 

4: Indmeldelse gebyr: 

Bestyrelsen forslår at der oprettes et indmeldelse gebyr for U2-U12, som skal dække for en FREM Craft 

trøje, så ungdommen er ens på træningsbanen og bliver mere synlige i lokalområdet 

 

Forslaget enstemmigt vedtaget 

 

 

5. Valg af revisor: 

Bestyrelsen forslag ny revisor, Christensen Kjærulff, som også er revisor for FREM ApS 

Thorkild Andersen: Vi har hidtil haft Beierholm, som overtog RIR, som vi var meget glade for. Beierholm har 

været for dyre ! Per og jeg har haft møde med 2 forskellige revisorer, og valget er faldet på Christensen 

Kjærulff. 

 

Christensen Kjærulff valgt til ny revisor for Boldklubben FREM enstemmigt 

 

 

6. Eventuelt: 

Bjarne P Nielsen, spørgsmål: Hvordan går det med ApS’et ? 

Per Jakobsen, svar: Det har taget længere tid end forventet bla pga Covid, men vi er ved at være klar til at 

sælge anparter 

Simon Nyborg, svar: Det har været en svær tid at komme videre med ApS’er, men vi melder noget ud snart. 



Per Jakobsen sagde tak til Thorkild Andersen for et godt samarbejde og glædede sig over at Thorkild 

stadigvæk var til gengængelig for spørgsmål fra bla Stine Buch. 

 

 

25. maj 2021 

                

Per Jakobsen                       Simon Nyborg 

Referat                                 Dirigent 

 

 

 


