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Indkaldelse til  
generalforsamling 2013 
 
 

 
Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2013 kl. 18.00. 
Generalforsamlingen afholdes på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200 i mødelokalet på 1. 
sal i klublokalebygningen (http://map.krak.dk/m/nJRPQ). OBS. Ikke samme lokale som 
tidligere år. 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år samt beretning om klubbens 

fremtidige virke til godkendelse.  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget til orientering.  
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
5. Indkomne forslag, læs forslag fra bestyrelsen sidst i beretningen.  
6. Valg:  

a. medlemmer til bestyrelsen 
b. suppleanter til bestyrelsen 
c. revisorer 

7. Eventuelt 

 
På valg er:  
Sekretær Tina Damsgaard 
Fodbolddirektør Dennis Hansen 
Kasserer Pia Bagger 
 
Suppleant Bo Carlsson 
Revisorer: Bjarne Tielbo og Jan Eriksen 
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde 
senest 21. februar 2013.  
 
Igen i år er der fine ”MØD OP!” præmier, hvor hovedpræmien er ½ års kontingent (fra 
1/7 2013). Der bydes på sandwich og drikkevarer, og efter generalforsamlingen spiller vi 
om klubmesterskabet i bowling. 
 

Vel mødt! 
 

  Bestyrelsen i Boldklubben Søborg 

http://map.krak.dk/m/nJRPQ
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Bestyrelsens beretning 
 
Formanden lægger ud 
v/ Guy Rubaudo 
 
2012 er for længst gået. Som idrætsforening har vi pligt til at gøre året op i forhold til 
klubbens vedtægter, men vi har også et fælles ansvar for at se tilbage på det år, der gik.  
Årets tilbageblik giver os alle lejlighed til at stoppe op og gøre status over de ting, der er 
sket i 2012. Det giver også bestyrelsen en lejlighed til at formidle de tanker om klubbens 
ve og vel, som bestyrelsen gør sig.  
 
Beretningen danner ikke kun udgangspunkt for den debat, der skal være på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen håber, at alle medlemmer vil gøre sig tanker om den 
enkeltes baggrund for at være medlem af Boldklubben Søborg og ønsker til, hvad der skal 
komme ud af medlemskabet. Også overvejelser om hvad den enkelte kan og skal bidrage 
med til klubbens bedste, bør være tanker alle medlemmer gør sig. 
 
På generalforsamlingen har klubbens medlemmer mulighed for at "blande" sig i alle 
spørgsmål, der har med klubbens drift at gøre. Komme med forslag til forandringer, 
forbedringer, indvendinger mod bestyrelsens beslutninger – og efterfølgende aktivt bakke 
op om og deltage i realiseringen af de fælles beslutninger.  
 
Bestyrelsen, som har styret klubben gennem 2012 er: 
 

 Formand Guy Rubaudo 
 Håndbolddirektør og næstformand Irene Lindegaard 
 Fodbolddirektør Dennis Hansen 

 Sekretær Tina Damsgaard 
 Kasserer Pia Bagger 

 
2012 blev et år med mange udfordringer og dermed også et år, som vi skal lære af og 
udstikke den fremtidige kurs efter. 
 
Dét vil vi beskrive nærmere i den kommende beretning og håber på stort fremmøde til 
generalforsamlingen den 8. marts 2013. 
 
 

2012 blev et meget anderledes år i klubben 

På den sidste generalforsamling fremlagde bestyrelsen følgende fokuspunkter, som 
bestyrelsen ville arbejde med i 2012: 
 

 Engagement fra medlemmerne skal omsættes til løsning af opgaver 
 Vi skal udnytte de kompetencer, som medlemmerne har 
 Klubbens værdier skal fortsat være i centrum 
 Stabilisering organisatorisk skal sikres 
 Faciliteternes standard og funktion skal være i orden 
 Dagligdagen skal fungere og direktørerne skal have opbakning til arbejdet 
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Allerede på generalforsamlingen i februar kom der gode idéer til, hvad der skulle arbejdes 
med i klubben i 2012. Det var idéer fra mere træningstid, flere ungdomsmedlemmer, mere 
aktiv hjemmeside, nedsættelse af festudvalg osv. 
 
Givet var det, at økonomien skulle forbedres, og en kontingentforhøjelse blev en realitet.  
 
Bestyrelsen holdt ’Bestyrelsesdag 24. marts 2012’, og dagen var tænkt som en 
gennemgang af generalforsamlingens idéer sammenholdt med det faktum, at bestyrelsen 
skulle arbejde med en ændret organisering af arbejdet. 
 
Bestyrelsen har brugt en del tid på at gøre organisationen stærkere og mere effektivt 
arbejdende. Beslutninger skulle hurtigt omsættes til handling og alle de administrative 
opgaver skulle ’overstås’ med mindst mulige kræfter. Derfor blev alle opgaver gennemgået 
og den administrative organisation blev gradvist overgivet til Peder Stig Andersen på de 
områder, der vedrører holdene og med Pia Bagger til at varetage de mere overordnede og 
økonomiske opgaver. Det har fungeret rigtig godt, og det fortsætter vi med. 
 
Klubben fik tildelt mere haltid, og det betød, at både herrerne og damerne i håndbold 
kunne træne to gange om ugen. Dette var et meget stort ønske, og herrerne startede 
endda med træning fredag aften. Vi fik til sæsonstarten i august 2012 endnu en 
træningstid torsdag aften og den erstattede fredagen. Et meget stort ønske var opfyldt. 
 
 

Fælles aktiviteter ud over fodbold og håndbold 
Af fælles aktiviteter blev der i 2012 afholdt bowlingmesterskab med ny bowlingmester og 
ny klubrekord af Morten Esmann. Sponsoraften med Arbejdernes Landsbank i april, blev 
en hyggelig aften, hvor der var information om bankens tilbud, ølsmagning og god mad.  
 
Der blev nedsat et festudvalgt til festligholdelse af klubbens 40 års fødselsdag. Det viste 
sig, at klubbens venskabsklub fra Tyskland alligevel ikke kunne komme og deltage i 
stævne og invitation til andre klubber viste sig at være uden resultat. Festudvalget 
besluttede alligevel at fejre klubben, og der var god tid til spisning og hyggeligt samvær. 
Desværre var hele bestyrelsen forhindret i at deltage, og der var ikke så mange 
medlemmer, der mødte frem.  
 
Nogle af klubbens medlemmer deltog også i afviklingen af Gladsaxedagen, hvor vi stiller 
op med ’skud på mål’ på Søborg Hovedgade.  
 
Juleafslutningen på tværs af hele klubben og med den traditionsrige volleyballturnering, 
blev igen et af årets højdepunkter.  
 
Bestyrelsen inviterede en udvalgt skare til et medlemsmøde i oktober. Bestyrelsen ville 
gerne tage temperaturen på klubben og drøfte spørgsmålet: Hvorfor er vi i klubben? 
 
Der kom mange svar nye idéer. Den mest udtalte tendens til svar var, at det er sporten, 
der trækker dernæst det sociale på holdene, og til sidst det helt store fællesskab på tværs 
af klubben. Det er holdkammeraterne, der betyder noget for en, og det betyder noget, at 
andre er der for en. Der kom konkret et forslag om at finde ambassadøren på alle hold til 
at ’samle tropperne’, når vi skal lave ting på tværs. Hjemmesiden skal have flere input og 
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klublokalet skal have en overhaling. Hjemmesiden er måske ikke så vigtig internt, men 
meget vigtig i forhold til synliggørelse af klubben. Omkring turen til Berlin var der flere, 
der ønskede sig en kortere tur, og hvor fx kone/mand/kæreste/børn kan tage med til en 
social tur.  
 
Vi har ikke haft problemer med faciliteterne i 2012 – sådan stort set. 
 
 

Hvad så nu? 

Sidste år skrev vi i beretningen, at det ville blive meget vigtigt i de kommende år at finde 
frem til en ændret organisation, hvor færre opgaver er centrale i bestyrelsen og flere 
opgaver bliver løst ad hoc, men indenfor en form for ramme. Det går rigtig godt.  
 
Sportsligt bliver 2013 et år, hvor vi skal arbejde frem mod flere damehold og også gerne 
have et herrehold, så håndboldafdelingen kan fungere som en afdeling. 
I fodboldafdelingen skal vi også vende nogle sten. Et 11-mandshold er ikke umiddelbart 
forestående, mens aldersgrænserne indenfor de fleste af vores fodboldhold til stadighed 
øges. Det er jo ganske godt og det kan fungere, men på sigt er det ikke tilstrækkeligt.  
 
Det er ikke så udtalt længere, at det er sammenholdet i klubben, der driver værket. Det er 
primært sammenholdet på holdene og der er ’godt nok’. Det svarer endnu en gang til, at 
Boldklubben Søborg ikke er så forfærdelig meget anderledes end andre idrætsklubber lige 
på det punkt.  Vi skal bare være enige om, at det er det vi vil og så fastlægge 
målsætningerne med klubben derefter. 
 
 

Medlemstal 
Vi opgiver hvert år medlemstal til både forbundene og til kommunen. Vi oplever i 2012 en 
mindre tilbagegang i antal medlemmer.  
 
Medlemstal  

2005-2013 

Kvinder 
 under 
 25 år 

Mænd 
 under 
 25 år 

Kvinder 
 over  
25 år 

Mænd 
 over  
25 år 

  Aktive 
i alt 

Passive 
 i alt 

Medlemmer 
 alt i alt 

1.1.2005 1 5 23 69  98 23 121 

1.1.2006 0 3 23 78  104 21 125 

1.1.2007 2 2 17 71  92 23 115 

1.1.2008 2 2 17 71  92 20 112 

1.1.2009 4 4 11 74  94 20 114 

1.1.2010 7 7 13 72  99 16 115 

1.1.2011 7 6 14 66  93 18 111 

1.1.2012 4 4 15 69  92 20 112 

1.1.2013 5 1 15 56  77 18 95 

 
 

Økonomien kort 
På generalforsamlingen fik vi medlemmernes tilslutning til en forhøjelse af kontingentet fra 
600 kr. pr. halvår til 700 kr. pr. halvår. Det betyder, at vi kommer fornuftigt ud af 2012. 
Beholdningen var på knap 14.000 kr. ved regnskabets afslutning. Det er en god ballast at 
have i 2013, hvor vi har udsigt til mindre indtægt i kontingent på grund af de færre 
medlemmer.  
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Håndbold  
v/ Håndbolddirektør Irene Lindegaard  
 
Året 2012 blev et år præget af store udfordringer med klubbens herrehold, som i sidste 
ende desværre førte til, at vi så os nødsaget til at trække holdet. Allerede sidste sæson 
var der store problemer med at få spillerne til at betale deres kontingent. Da historien 
gentog sig ved betaling af første rate kontingent, valgte bestyrelsen at udelukke de 
berørte spillere fra træning og kamp. For de resterende 5-6 spillere med orden i sagerne 
betød det, at de ikke længere kunne stille hold, og det måtte vi drage konsekvensen af i 
midten af november. 
 
Derudover har der været flere disciplinære sager, som ikke har gavnet Boldklubben 
Søborgs ry og som også har ført til straf og bøder af forskellig størrelse. 
Så på flere områder har holdet ikke formået at leve op til de værdier, som vi forsøger at 
drive vores klub efter. 
 
Beslutningen var svær at træffe, da bestyrelsen var klar over, at det kan betyde, at 
herrehåndbold i Boldklubben Søborg er et overstået kapitel.  
 
2012 var også året, hvor vi sagde farvel til dameafdelingens mangeårige træner Jan 
Hansen. Det var tid for Jan at komme videre med andre gøremål, og jagten på en ny 
træner gik i gang. Kort tid efter blev Kenneth Florin ansat. 
 
Dameholdet fungerer rigtig godt. Med 10-14 spillere til træning hver gang (der alle har 
betalt deres kontingent!) og en dygtig træner, er der et solidt fundament for et hold til 
næste år også. Det er også her, vi har nogle unge spillere, som vi forsøger at pace, så de 
kan give de lidt ældre kamp til stregen. Der er god stemning til træning og med stor 
faglighed har holdet ved slutningen af første halvsæson placeret sig midten af en række, 
hvor der ikke er langt fra top til bund.  
 
Vi må tage udfordringen op og fortsat bakke op om det ene dameseniorhold. Måske der er 
nogle herrehåndboldspillere i andre haller, som finder ’græsset grønnere i Søborg’, så vil vi 
da åbne døren for dem, så herrehåndbold igen kan blive et aktiv i klubben. 
 
Som afslutning på sæsonen var der planlagt en træningsweekend. Det blev en rigtig god 
weekend med let træning lørdag morgen. Det var en god anledning til at dyrke det 
sociale, og der var flere af de gravide og skadede spillere, der dukkede op. Det er et tegn 
på det gode sammenhold, der er på damesiden. Om eftermiddagen var der træningskamp 
mod AB, og dagen sluttede af med fællesspisning. Dagen efter havde vi planlagt endnu en 
træningskamp, men den blev desværre aflyst, da modstanderne ikke kunne stille hold. På 
trods af de få kampe var weekenden en stor succes. 
 
Både herre- og dameholdet deltog i sommerturnering. 
 
Den 1. september blev der kaldt til ’Håndboldlørdag’ med træning, kampe og spisning for 
både herre- og damespillerne. Desværre kunne herrerne ikke være med, da dagen 
oprandt, så damerne kunne råde over hele dagen.  
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Med kun to træninger i benene var der lagt op til lidt af en fysisk udfordring, men dagens 
program var sat godt sammen og vekslede mellem lettere og hårdere træning krydret med 
lidt teori. Til at modstå strabadserne var der arrangeret en uimodståelig frokost, som de 
ansvarlige skal have stor ros for. 

Eftermiddagen blev afsluttet med en træningskamp mod et hasteindkaldt GVH-hold, da 
vores oprindelige modstandere havde meldt fra. Og det var en god kamp, hvor vi fik 
arbejdet med nogle af de ting vi havde gennemgået under dagens træning. Kampen bar 
måske også lidt præg af, at spillerne var ved at være trætte, men der blev kæmpet godt 
over hele linjen. 

Hele dagen rundede vi af med at tage ud at spise, og vi kan konstatere, at det igen i år 
var en succes med sådan en træningsdag. Det giver gode muligheder for at gå lidt i 
dybden med det håndboldfaglige og samtidig giver det en masse rent socialt både for de 
aktive og de skadede spillere, som også var mødt op. 

 
 

Fodbold  

v/ fodbolddirektør Dennis Hansen 
 
Året 2012 stod både på oprykning, men desværre også på nedrykning.  
 
Klubbens senior 7-mands hold, som har ligget i Mesterrækken i de sidste 12 år, måtte en 
tur ned i A-rækken. Holdet blev fratrukket point for brug af en ulovlig spiller. Det og så 
sæsonens kampe som helhed betød, at de sluttede på en nedrykningsplads og skulle 
derfor spille en kamp om at forblive i Mesterrækken. Reglerne siger dog, at man ikke må 
spille kvalifikationskamp, når man har brugt en ulovlig spiller. Så holdet blev taberdømt og 
må derfor en tur ned i A-rækken. Vi ønsker dem held og lykke og håber, at de kan kæmpe 
sig tilbage. Holdet blev fratrukket point for brug af en ulovlig spiller. 
 
Vores andet senior 7-mands hold startede med 5 spillere ved sæsonstart. Oldboys lovede 
at hjælpe til med spillere, når det var nødvendigt. Det gik også godt i starten med en del 
sejre, men senere på året var der stadig ikke meldt nye spillere ind, som vi havde håbet. 
Holdet krøb længere og længere ned i tabellen, og sluttede sidst i rækken. Pt. er der ikke 
tilmeldt et hold til næste sæson, da der kun er en spiller tilbage. De øvrige spillere er i 
mellemtiden blevet Old boys. 
 
Vores Superveteraner opnåede 23 point, som må siges at være ok, men kun nok til en 10. 
plads. Som opmuntring kan være at de vandt over Tempo, som senere kom på en delt 1. 
plads. På holdet gælder rotationsprincippet, når der er brug for det. Der er en fast 
stamme, der træner og spiller kampe med god hjælp fra veteranerne, hvis der er brug for 
det. 
 
Veteranerne, der var rykket op i Mesterrækken, klarede skærene. 17 point var nok til en 
8. plads og de forbliver derfor i Mesterrækken. Holdlederen kan nu sidde derhjemme 
vinteren over og lægge planer om hvordan holdet i næste sæson ender højere oppe i 
rækken.  
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Oprykningen stod vores Oldboys hold for, primært pga. en rigtig god forårssæson med en 
masse sejre. Til sidst blev der alligevel lidt spænding, og i sidste kamp lykkedes det holdet 
at vinde og beholde 1. pladsen. Old boys har mistet et par spillere, men har også fået 
nogle lovende talenter op fra senior, så det bliver spændende at se, om holdet kan 
fortsætte de gode takter i Mesterrækken.  
Der skal rettes en ros til alle vores hold for at udvise fairplay overfor både dommere og 
modstandere. Angående situationen med brug af en ulovlig spiller skal der lyde en 
opfordring til at snakke bedre sammen med holdlederen, så vi undgår det kedelige at blive 
fratrukket point og at betale dyre bøder. 
 
I skrivende stund bliver der trænet futsal både tirsdag og onsdag, men vi er også startet 
udendørs om søndagen på kunstgræs oppe på Gladsaxe Stadion. Så find støvlerne frem 
og kig op, og få konditionen i orden til udendørs sæsonen starter.  
 
 

Formanden fortsætter 
v/ Guy Rubaudo 
 
Hvert år på generalforsamlingen skal vi også drøfte klubbens målsætning og værdier. Det 
er ikke blot nogle ord på et stykke papir, men de grundlæggende forudsætninger i 
klubben. Derfor er det vigtigt at se på dem og ajourføre dem i den retning, som 
generalforsamlingen peger på. 
 

Boldklubben Søborgs målsætning 
 
 At klubben er en idrætsforening og det er idrætten, der er udgangspunktet for 

klubbens aktiviteter.  

 Klubben skal være et rart sted at være og de sociale relationer skal prioriteres højt. 
Der skal være plads til alle, både de ambitiøse medlemmer, dem der vil noget med 
deres idræt og dem, der kun kommer for motionens og hyggens skyld.  

 At klubben er en idrætsforening, og bestyrelsen tager i sit arbejde udgangspunkt i de 
medlemmer, der ønsker at klubben skal have et rigt foreningsliv.  

 At klubben skal være velorganiseret på alle planer, have en god økonomi (uden 
restancer) og aktiviteter, der tiltaler medlemmerne og styrker kammeratskabet.  

 At klubben skal have mange aktive medlemmer, og at alle medlemmer er forpligtet til 
at hjælpe til med de praktiske opgaver i klubben. Det skal være attraktivt at tage del i 
klubbens arbejde også efter den aktive karriere er slut.  

 At klubben skal markere sig i idrætslivet og skal markedsføres gennem aktiv 
deltagelse i fælles aktiviteter og initiativer på tværs af idrætsforeningerne i 
kommunen.  

 At der skal være træning med trænere i begge afdelinger.  

 At der skal stilles med stærkeste hold under hensyntagen til at øvrige hold også skal 
kunne fungere.  

 At klubben appellerer til unge medlemmer, så klubben også har en fremtid uden at det 
på nogen måde, må være på bekostning af de "gamle" medlemmer. Det er jo dem, 
der har skabt kulturen og det værdigrundlag, som klubben bygger på i dag.  

 At skabe de bedste betingelser så de "gamle" medlemmer fastholdes i klubben efter at 
den aktive karriere er slut, så kontakten med klubben bevares.  
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Boldklubben Søborgs værdier 
 
Boldklubben Søborg er en idrætsforening med faste værdier. Vi tror på, at der skal være 
plads til alle – vel at mærke alle, som lever efter klubbens værdier. Vi mener, at vi skal 
respektere og være tolerante over for alle, som kan leve efter klubbens værdier. I 
længden er menneskelige egenskaber vigtigere end sportslige talenter. Vi tror så meget 
på det, at værdierne er skrevet ind i klubbens vedtægter. 
 
Der skal være plads til alle i Boldklubben Søborg. Det kræver, at det enkelte medlem 
respekterer klubbens værdier. I Boldklubben Søborg er menneskesynet vigtigt. Man kan 
sagtens være seriøs med sin sport og have ambitioner med sin idræt, men har man ikke 
et menneskesyn, der matcher vores værdier, må man vælge en anden klub.  
 
Klubbens værdier er: 
 Ansvar 
 Respekt 
 Engageret fællesskab 
 Fair play 

 
Ansvar: Vi tager ansvar for vores klub og hinanden. Det betyder, at vi hjælper, støtter og 
opmuntrer hinanden, så godt vi kan. Det betyder også, at vi hjælper hinanden og tilbyder 
vores støtte, hvor den gør gavn. Vi er bevidste om, at vi som medlemmer af klubben hver 
især har et ansvar for at leve op til værdierne og vise dem i handling over for andre 
klubmedlemmer og modstandere. 
 
Respekt: Vi respekterer og er tolerante over for andre mennesker.  Det er fuldstændig 
ligegyldigt, hvilken religion vores medlemmer har og om de kommer fra Pakistan, Tyrkiet 
eller sågar Jylland. Det er ligegyldigt, hvor det enkelte medlem står politisk. Om et 
medlem er et kæmpe talent til håndbold eller fodbold eller kommer i klubben for at få 
noget motion og møde andre mennesker, har ikke betydning. Der er plads til alle. Respekt 
betyder også, at man respekterer klubbens værdier. Og at man respekterer modstandere 
og dommere – og dommernes vurderinger – også når man er helt uenig. 
 
Engageret fællesskab: Selve klubben er vores fællesskab. Engageret fællesskab 
betyder, at vi engagerer os i klubben, klubbens aktiviteter og de andre medlemmer. Man 
er ikke bare en, der nyder godt af andres indsats. Alle yder selv en aktiv indsats for at 
styrke klubben og fællesskabet og engagerer sig i at få fællesskabet til at vokse. 
 
Fair Play: Vi opfører os ordentligt i alle henseender. Vi er en klub, hvor det sociale aspekt 
er en af støttepillerne og et af klubbens markante kendetegn, men i idræt gælder også om 
at vinde. Derfor går vi selvfølgelig efter at vinde, når vi spiller kamp. Vi skal kæmpe alt, 
hvad vi kan for at vinde. Vi vil også gerne vinde så mange kampe, så vi rykker op. Men vi 
vil ikke vinde for enhver pris. For Fair Play er også en af vores værdier. Vi vil ikke snyde os 
til et godt resultat. Modspillere, dommere og medspillere skal behandles ordentligt og med 
respekt. 
 
Man skal simpelthen opføre sig ordentligt, hvis man skal være medlem af vores klub. 
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Det er så de sidste ord i bestyrelsens beretning for arbejdet i 2012.  
 
Tak til klubbens medlemmer, Gladsaxe Kommune, Buddinge Skole, Foreningernes 
Idrætsråd Gladsaxe, Dansk Arbejder Idrætsforbund Københavnskredsen og Dansk 
Håndbold Forbund Region Øst for godt samarbejde i 2012. En speciel tak vil vi rette til 
klubbens sponsorer: Arbejdernes Landsbank og Lyngby Turistfart, som vi har haft et godt 
samarbejde med.  
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Regnskab 2012 
v/ kasserer Pia Bagger 

 
Det reviderede og underskrevne regnskab kan ses på generalforsamlingen. 
 
 

Drift 
 

Indtægter  125.490,54 

Kontingent 107.645,00  

Tilskud 5.435,28  

Salg 2.196,07  

Sponsorer 10.000,00  

Renter 89,19  

 125,00  

    

Udgifter  -118.193,52 

Godtgørelser -45.200,00  

Materialer -2.122,00  

Repræsentation -1.453,00  

Administration -13.849,09  

Berlin-tur -0,00  

Afslutninger -2.318,43  

Turneringer, stævner mm -52.888,00  

Gebyrer og renter -363,00  

Øvrige udgifter 0,00  

   

Drift i året  7.297,02 

   

 
 
 

Beholdning 
 

 1. januar 2012 31. december 2012 

Bank 6.039,71 13.973,28 

Kasse 857,10 20,55 

Beholdning 6.896,81 13.993,83 
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Budget 2013 
v/ kasserer Pia Bagger 
 

  
Budget 
2013 

 
 

Regnskab 
2012 

Indtægter  111.000   125.490,54 

Kontingent 100.000   107.645,00  

Tilskud 4.000   5.435,28  

Salg 2.000   2.196,07  

Sponsorer 5.000   10.000,00  

Renter 0   89,19  

    125,00  

       

Udgifter  111.000   -118.193,52 

Godtgørelser -40.000   -45.200,00  

Materialer -17.000    -2.122,00  

Repræsentation -1.500    -1.453,00  

Administration -10.000    -13.849,09  

Berlin-tur 0    -0,00  

Afslutninger -2.500    -2.318,43  

Turneringer, stævner mm -40.000    -52.888,00  

Gebyrer og renter 0   -363,00  

Øvrige udgifter 0   0,00  

      

Drift i året  0   7.297,02 

 
 
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen  
Bestyrelsen har drøftet organisationen, og vil foreslå generalforsamlingen, at valg af 
sekretær og håndbolddirektør suspenderes det kommende år og at der i stedet vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer.  
Det ene bestyrelsesmedlem skal fortsat have fokus på håndbold, mens det andet 
bestyrelsesmedlem skal være sparring i forhold til håndbold og også varetage tværgående 
opgaver. Det giver umiddelbart ikke den store mening at have en håndbolddirektør til ét 
hold, men da bestyrelsen fortsat ønsker stort fokus på håndbolden i klubben, så vil det 
være givende at afprøve den foreslåede model i et år frem til generalforsamlingen 2014. 
 
 

 


