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Indkaldelse til  
generalforsamling 2014 
 
 

 
Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 7. marts 2014 kl. 18.00. 
Generalforsamlingen afholdes på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200 i mødelokalet på 1. 
sal mellem badmintonhallerne (http://map.krak.dk/m/nH8xv).  
 
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:  
Håndbolddirektør Irene Lindegaard 
Fodbolddirektør Dennis Hansen, afgår udenfor tur 
Formand Guy Rubaudo 
 
Suppleant Bo Carlsson og Carsten Alstrup 
Revisorer: Majken Jensen og Maida Glavas 
 
 
 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde 
senest 20. februar 2014.  
 
Igen i år er der fine ”MØD OP!” præmier, hvor hovedpræmien er ½ års kontingent (fra 
1/7 2014). Der bydes på sandwich og drikkevarer, og efter generalforsamlingen spiller vi 
om klubmesterskabet i bowling. 
 

Vel mødt! 
 

  Bestyrelsen i Boldklubben Søborg 
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Bestyrelsens beretning 
 
Formanden lægger ud 
v/ Guy Rubaudo 
 
 
Så er der gået et år igen, og vi skal se tilbage på 2013. Årets tilbageblik giver os alle 
lejlighed til at stoppe op og gøre status over de ting, der er sket. 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. 
 
Som vi har skrevet før, så er det på generalforsamlingen at klubbens medlemmer har 
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 2013 er: 
 

 Formand Guy Rubaudo 
 Bestyrelsesmedlem og næstformand Irene Lindegaard 
 Fodbolddirektør Dennis Hansen 

 Bestyrelsesmedlem Mia Trustrup Larsen 
 Kasserer Pia Bagger 

 
På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen generalforsamlingens tilslutning til at  
valg af sekretær og håndbolddirektør blev suspenderet i 2013 og at der i stedet blev valgt 
2 bestyrelsesmedlemmer.  
Det ene bestyrelsesmedlem skulle fortsat have fokus på håndbold, mens det andet 
bestyrelsesmedlem skal være sparring i forhold til håndbold og også varetage tværgående 
opgaver.  
Baggrunden var, at det ikke umiddelbart gav den store mening at have en 
håndbolddirektør til ét hold, men da bestyrelsen fortsat ønskede stort fokus på 
håndbolden i klubben, så ville det være givende at afprøve den foreslåede model i et år 
frem til generalforsamlingen 2014. 
 
Selvom 2013 blev et år med udfordringer, så var der dog færre end i 2012. De erfaringer 
vi høstede, er ståstedet for den fremtidige kurs. 
 
Dét vil vi beskrive nærmere i den kommende beretning og håber på stort fremmøde til 
generalforsamlingen den 7. marts 2014. 
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Siden sidst 

På den seneste generalforsamling fremlagde bestyrelsen følgende fokuspunkter, som 
bestyrelsen ville arbejde med i 2013: 
 

 Fortsat arbejde med organisationen 

 Skaffe flere damehåndboldspillere så der er nok til mere end et hold 
 Skabe grundlag for et herrehåndboldhold 
 Skaffe flere unge fodboldspillere. Vi har mange ældre, men der mangler nogle unge 
 Fastlægge målsætninger ud fra at det er sammenholdet på de enkelte hold, der 

driver værket. 
 
I hele 2013 afprøvede bestyrelsen den nye organisation, som blev besluttet på 
generalforsamlingen. Det skulle gerne medføre, at beslutninger blev taget hurtigt, 
holdenes ’drift’ og sammenhold blive styrket. Det kunne få konsekvenser for det ’store, 
fælles liv’ i klubben. 
 
Den administrative side har fungeret perfekt. Peder Stig Andersen sørger for, at al 
information kommer rundt til dem, der skal bruge dem, søger tider til træning mm. Pia 
Bagger sørger for at søge om tilskud, opkræver kontingent og passer pengekassen.  
 
Som formand har jeg det overordnede ansvar og er kontakt til kommunen, sponsorer, 
håndboldforbundet og fodboldunionen. 
 
Rammerne omkring fodbold har også fungeret perfekt, med holdledere og tøjvaskere til 
alle hold. Irene Lindegaard har sammen med Mia Trustrup Larsen fuldstændig styr på 
håndbolden, mens Dennis Hansen har haft ansvaret for fodbold. Dennis stoppede som 
fodbolddirektør med årets udgang, men vi fandt i bestyrelsen ikke arbejde nok på denne 
årstid til at involvere en suppleant. 
 
Peter Poulsen har passet automaten, og så har vi fået ny hjemmeside. Den så dagens lys 
inden årets udgang, og det er Morten Esmann, Carsten Alstrup og Pia Bagger, der står bag 
den opgave. Det er blevet rigtig godt, og planen er, at der skal arbejdes hen mod at der 
kommer flere nyheder på hjemmesiden i det nye år. Carsten Alstrup er klubbens 
webmaster. 
 
Alt i alt har vi fået involveret flere udenfor bestyrelsen i arbejdet. Vi har det sidste års tid 
vidst, at Irene ville stoppe som bestyrelsesmedlem. Så vi har igen i bestyrelsen drøftet en 
ændret struktur.  
 
Igen i år måtte vi forlade hjemmebanen på Buddinge Skole, da taget var utæt. Et par 
måneder på Bagsværd Skole efterlod os endnu en gang med en delt klub. Nu er vi alle 
tilbage og træner tirsdage, og det virker allerede som om, det giver lidt sammenhæng 
mellem fodbold og håndbold. 
 
Omkring fodboldbanen har græsset været godt i 2013, og vi er også så heldige, så vi har 
en fin tid på kunstgræsbanen på Gladsaxe Stadion. 
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Forslag til ændret struktur 
På baggrund af erfaringerne med uddelegering af opgaver omkring administration og 
arbejdet i 2013, hvor bestyrelsen har holdt 5 møder, foreslår bestyrelsen igen et 
forsøgsår, hvor en mere fremtidig struktur kan afprøves. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
der for nuværende ikke er udfordringer i klubben til at en bestyrelse på 5 personer er 
nødvendig. Det vil bestyrelsen gerne afprøve i 2014 og frem til generalforsamlingen i 
2015. 
 
Beskrivelse af forslaget: 
Boldklubben Søborgs vedtægt § 7 stk. 2, 3 og 4 suspenderes i 2014 og erstattes af en 
bestyrelse bestående af formand, et bestyrelsesmedlem og kasserer. Hvert hold udnævner 
en holdleder, som er bestyrelsens kontaktperson. Formanden har det overordnede ansvar 
for hele foreningen, og har særligt fokus på fodbold. Bestyrelsesmedlemmet har fokus på 
håndbold, fælles aktiviteter og klublokalet. Kassereren har fokus på økonomi og 
medlemsregistrering. Administration og hjemmesiden ligger udenfor bestyrelsen, men med 
reference til kassereren.  
 
Bestyrelsen kan tage beslutninger ad hoc. Bestyrelsen skal afholde min. 2 møder om året 
og skal invitere til 1-2 årlige møder for alle ansvarspersoner. 
 
Formanden er på valg i lige år (uændret) 
Bestyrelsesmedlem er på valg ulige år (uændret) 
Kasserer er på valg i ulige år (uændret) 
Der vælges ikke direktører. 
 
Alle steder i klubbens vedtægter, hvor struktur er nævnt, suspenderes tilsvarende. 
 
Vedtægterne kan hentes på www.Boldklubbensoeborg.dk 
 
 
 
 

Fælles aktiviteter ud over fodbold og håndbold 
I 2012 blev det foreslået ved et medlemsmøde at invitere til en tidsmæssigt kortere tur 
end Berlinturen. Det betød, at der blev inviteret på en overnatning i Nordsjælland på en 
feriekoloni, hvor det var muligt at tage hele familien med. Der kom ikke tilmeldinger nok til 
turen, så den blev aflyst.  
 
I forbindelse med generalforsamlingen i marts 2013, afholdt vi bowlingmesterskab med Bo 
Carlsson som ny bowlingmester.  
 
Klubbens fælles sommerfest havde tilslutning fra 15 medlemmer. Vi blev hentet af lejet 
turistbus, og turen gik til Bagsværd Sø og en sejltur på Mølleåen. Herefter inviterede Mia 
Trustrup Larsen inden for til grillaften i haven. Det var utrolig hyggeligt med kongespil, 
god mad og mange timers snak. 
 
 
Nogle af klubbens medlemmer deltog også i afviklingen af Gladsaxedagen i august, hvor vi 
stiller op med ’skud på mål’ på Søborg Hovedgade.  

http://www.boldklubbensoeborg.dk/
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Sponsoraften med Arbejdernes Landsbank i december ved juleafslutningen, blev igen en 
hyggelig aften. Banken havde traditionen tro en gættekonkurrence med, og det blev Niels 
Rønnest, der kom tættest på. Der går rygter om, at banken til næste år vil stille med et 

medarbejderhold til volleyballturneringen. Der er også planer om, at vi skal se en 
superligakamp sammen. Mere om det, når tiden nærmer sig. 
 
Som nævnt holdt vi igen juleafslutning med volleyball og spisning den sidste 
træningsaften inden juleferien. 25 medlemmer var mødt op på tværs af klubbens hold, og 
selvom talentmassen ikke er overvældende indenfor volleyball, så bliver det til intense 
kampe med fight til sidste bold. 
 
Vi vil fortsætte i det spor, hvor 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.  
 
 

Medlemstal 
Vi opgiver hvert år medlemstal til både forbundene og til kommunen. Vi oplevede i 2013 
en mindre tilbagegang i antal medlemmer. Det skyldes primært nedlæggelse af håndbold 
for herrer, der skal modsvares af tilgang hos damerne. Samlet set et fald på 4 på den 
aktive front og 4 passive medlemmer har forladt klubben. Generelt kan det nævnes, at de 
medlemmer, der er i klubben er mere aktive end tidligere. 
 
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 

1.1.2014 9 0 14 47  73 14 87 

 
 

Økonomien kort 
Årets regnskab viser et mindre forbrug på knap 18.000 kr. Regnskabet kan ses længere 
fremme i materialet, og vil blive gennemgået på generalforsamlingen. 
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Håndbold  
v/ bestyrelsesmedlem Irene Lindegaard  
 
Det er mange år siden, der gik en sæson, hvor der ikke var herrehåndbold på 
programmet. Vi har ikke fundet det absolut vigtigt at annoncere efter spillere, da der er 
mange klubber om at tilbyde håndbold her i området. Håndboldafdelingen har i år derfor 
kun været repræsenteret ved damespillere. Turneringsholdet er et hold, der på flere 
måder er karakteriseret ved stabilitet. Sportsligt har placeringen gennem de seneste år 
ligget stabilt i serie 2 og medmindre, der sker mange ændringer, så bliver de også 
liggende i serie 2 efter denne sæson.  
Ændret struktur betyder opdeling af rækkerne efter første runde, og det betød at holdet i 
anden runde skal spille mod de bedste hold fra en anden række. Det betyder nye hold at 
spille imod og dermed afprøve styrken, men også nye haller at besøge.  
 
Som sagt får vi ofte et par nye spillere til sæsonen, og det har heldigvis også været 
tilfældet til denne sæson. P.t. tæller truppen 17 spillere, og der har til de fleste 
træningsaftener været pænt fremmøde. Så kan vi kun krydse fingre for at næste år skal 
blive året, hvor vi endelig får de sidste spillere til at kunne stille to hold! Det er 
nødvendigt, hvis der skal være tilbud om at spille turneringskampe for alle medlemmer. 
 
Turneringsholdet har været præget af stabilitet, og det gælder i den grad også 
organisatorisk. Årsagen til denne stabilitet skal findes hos holdets mangeårige holdleder, 
Regina Hansen, som altid får hjulpet de nye trænere på plads, får holdt styr på spillere og 
kørsel, indmeldinger og beskeder, der skal den ene eller den anden vej. Som ansvarlig for 
håndboldafdelingen er det fantastisk at have sådan en kapacitet ude på holdet, og det er 
faktisk hovedårsagen til, at mit arbejde næsten er overflødigt på nuværende tidspunkt. 
 
Intet hold uden en træner. Til sæsonen 2013/2014 fik vi ny træner. Holdets tidligere 
træner Kenneth Florin fik tilbudt at træne 2. divisions damer i Lyngby og valgte at sige ja 
tak. Det betød, at vi skulle af med en træner, som spillerne var glade for. Til vores held 
var én af klubbens tidligere trænere Mik Trustrup flyttet tilbage til Gladsaxe, og han sagde 
med det samme ja til at træne damerne. Og han har gjort det så godt, så vi vil tilskrive 
Mik en væsentlig del af æren for det gode fremmøde til træning. 
 
Der har været en – snart sædvanen tro – træningsweekend i starten af sæsonen med 
gode træningspas, træningskampe og hyggeligt samvær. Denne form for arrangementer 
er altid med til at styrke det sociale på holdet. Desværre er det ikke blevet til nogen 
stævner, selvom der var lagt op til dette både ved sæsonafslutningen og igen i opstarten.  
 
Så har vi også – og det er også desværre snart sædvanen tro – haft en periode, hvor vi 
måtte flytte træningen til Bagsværd i Søndergårdsskolens hal pga. skader på taget i 
Buddingehallen. Det betød, at klubben i noget af september og oktober måtte træne 
derude og først kunne vende tilbage til Buddingehallen efter efterårsferien. Det betød 
også, at enkelte kampe var blevet rykket, så det har været et lidt heftigt kampprogram i 
efteråret. 
 
I 2013 fik damehåndboldholdet nyt spilletøj takket være sponsoraftalen med Arbejdernes 
Landsbank.  
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Fodbold  

v/ formand Guy Rubaudo 
 
Som nævnt tidligere valgte fodbolddirektør Dennis Hansen at afgå som direktør, og er fra 
årsskiftet ikke længere medlem af klubben. Derfor er denne del af beretningen set fra 
sidelinjen, og selvom der er bidrag fra holdlederne, så er det måske ikke fuldt dækkende 
for det, der skete i 2013 på fodboldfronten. 
Som tidligere år er der træning året rundt. I vintertiden med futsal i Buddingehallen og på 
kunstgræs på Gladsaxe Stadion. Når græsset er rigtig grønt, er der træning og kampe på 
boldbanen ved Buddinge Skole. Der er et varierende antal, der deltager i træningen om 
sommeren, og nogle gange er der lagt kampe, så træning må udgå. Til gengæld er der 
fuld fart på både i hallen og på kunsten. 
 
Klubbens senior 7-mandshold måtte i 2012 rykke ned fra Mesterrækken til A-rækken på 
grund af fratrækning af point. 2013 har derfor været en sæson, hvor der mest var fokus 
på stabilisering. 2013 blev også det år, hvor nogle spillere på grund af skader, flytning 
osv. meldte sig ud efter sæsonen var slut. Flere nye har dog allerede meldt sig på 
sidelinjen. 
Sæsonen sluttede med en placering som nr. 12 af 20 hold og med 29 point.  
På FAIR PLAY listen for 2013 sluttede holdet på en sidste plads i kraft af 6 advarsler, 1 
udvisning og 1 udeblivelse i alt 27 point.  
 
Old Boysholdet var til sæson 2013 rykket op til mesterrækken. Det har været svært at 
holde sammen på holdet, da flere af stamspillerne ofte ikke prioriterede fodbold. Det har 
betydet, at der til sæson 2014 ikke er tilmeldt et oldboys hold, men at spillerne integreres 
på 7-mandsholdet og/eller får tilgang af nye spillere udefra med håb om tilmelding af et 
hold ekstra til den udendørs turnering.  
Sæsonen sluttede med en placering som nr. 7 af 9 hold og med 17 point. 
På FAIR PLAY listen for 2013 sluttede holdet på 3. pladsen med 6 point for 3 advarsler. 
 
Super-Veteranerne i A-rækken havde en meget blandet sæson. Alle betingelser var til 
stede, og alligevel blev det ikke rigtig godt. Placeringen var som det var, da der er flere 
rigtig gode hold i rækken. Dog er det skuffende kun at få 7 point, da der i løbet af 
sæsonen var mulighed for flere. Målet for 2014 må derfor være en forbedring af antal 
point. 
Sæsonen sluttede med en placering som nr. 7 af 7 hold med 7 point.  
På FAIR PLAY listen for 2013 sluttede holdet på en 5. plads med 10 point for en 
udeblivelse.  
 
Veteraner i Mesterrækken havde en fin sæson med masser af kampe. Det blev til et 
hæderligt resultat med til tider forrygende spil og andre gange gik alt imod holdet. En god 
sæson generelt og en slutplacering, der pointmæssigt set er i orden.  
Sæsonen sluttede med en placering som nr. 8 af 12 hold med 29 point. 
På FAIR PLAY listen sluttede holdet øverst på skamlen – en 1. plads med kun 5 point. Det 
udløser diplom fra. 
 
Til FAIR PLAY opgørelserne skal der lige nævnes, at klubbens hold langt fra er blandt de 
værste hold. Lad det være målsætningen for 2014, at alle hold slutter i top med færrest 
mulige point, hvad Fair Play angår! 
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Formanden fortsætter 
v/ Guy Rubaudo 
 

Fokuspunkter i 2014  
 
Af fokuspunkter i 2014 har bestyrelsen valgt følgende: 
 
 Fortsat arbejde med organisationen 
 Skaffe flere damehåndboldspillere 
 Skaffe flere unge fodboldspillere 
 Fastholde målsætninger ud fra at det er sammenholdet på de enkelte hold, der 

driver værket 
 Bakke op om initiativer, der kan styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben 

 
 

Målsætning 

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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De sidste ord i bestyrelsens beretning er en tak til klubbens medlemmer, Gladsaxe 
Kommune, Buddinge Skole, Gladsaxe Stadion, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Dansk 
Arbejder Idrætsforbund Københavnskredsen, Dansk Håndbold Forbund Region Øst og 
Arbejdernes Landsbank for godt samarbejde i 2013.  

 
 

Regnskab 2013 
v/ kasserer Pia Bagger 

 
Det underskrevne regnskab kan ses på generalforsamlingen. 

  

Regnskab 
2013  

Budget 
2013 

Indtægter   107.059,39  111.000 

Kontingent 96.050,00  100.000  

Tilskud 4.208,46  4.000  

Salg -808,90  2.000  

Sponsorer 7.500,00  5.000  

Renter 109,83  0  

     

Udgifter  -89.139,49  111.000 

Godtgørelser -32.475,00  -40.000  

Materialer -14.020,75  -17.000   

Repræsentation -1.091,50  -1.500   

Administration -5.925,52  -10.000   

Sommerfest og klubtur -1.912,72  0   

Afslutninger -955,00  -2.500   

Turneringer, stævner mm -32.414,00  -40.000   

Gebyrer og renter -345,00  0  

     

Drift i året  17.919,90  0 

     

 

Beholdning 
 

 1. januar 2013 31. december 2013 

Bank 13.973,28 31.878,08 

Kasse 20,55 35,65 

Beholdning 13.993,83 31.913,73 

 
Regnskabet er revideret og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret  
den 20. januar 2014: 
 
Revisorer: 
Majken Jensen   Maida Glavas 
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Budget 2014 
v/ kasserer Pia Bagger 
 

  
Budget 
2014 

 
 

Regnskab 
2013 

Indtægter  104.000    107.059,39 

Kontingent 90.000   96.050,00  

Tilskud 5.000   4.208,46  

Salg 1.000   -808,90  

Sponsorer 7.500   7.500,00  

Renter 500   109,83  

       

Udgifter  99.000   -89.139,49 

Godtgørelser -35.000   -32.475,00  

Materialer -15.000    -14.020,75  

Repræsentation -1.000    -1.091,50  

Administration -6.000    -5.925,52  

Sommerfest og klubtur -3.000    -1.912,72  

Afslutninger -3.500    -955,00  

Turneringer, stævner mm -35.000    -32.414,00  

Gebyrer og renter -500   -345,00  

      

Drift i året  5.000   17.919,90 
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Forslag til behandling på generalforsamlingen  
 
Stillet af bestyrelsen: 
 
Boldklubben Søborgs vedtægt § 7 stk. 2, 3 og 4 suspenderes i 2014 og frem til 
generalforsamlingen i 2015 og erstattes af en bestyrelse bestående af formand, et 
bestyrelsesmedlem og kasserer. 
 
Formanden er på valg i lige år 
Bestyrelsesmedlem er på valg ulige år 
Kasserer er på valg i ulige år 
 
Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tage beslutninger ad hoc, 
men skal holde min. 2 bestyrelsesmøder om året og skal invitere til 1-2 årlige møder for 
alle ansvarspersoner. Holdlederne refererer i fodbold til formanden og i håndbold til 
bestyrelsesmedlemmet. Formanden og bestyrelsesmedlemmet har mandat til at tage 
beslutninger sammen med holdlederne omkring sportslige forhold. Administration og 
hjemmeside understøttes af bestyrelsen under kassererens ansvar. Bestyrelsesmedlemmet 
har fælles aktiviteter og klublokale som ansvarsområde. 
 
 
Alle steder i klubbens vedtægter, hvor konsekvenser af vedtægt § 7 stk. 2, 3 og 4 er 
nævnt, suspenderes tilsvarende.  
 
Indskrives i vedtægterne som § 7 stk. 2+3+4. 
 

 

 

generalforsamlingen 

bestyrelsen 

(formand, kasserer, 
bestyrelsesmedlem) 

klubrum 

(reference til 
bestyrelsemedlem) 

fodbold 

(3 holdledere og med 
reference til  

formand) 

fælles aktiviteter 

(reference til 
bestyrelsesmedlem) 

håndbold 

(1 holdleder og med 
reference til 

bestyrelsesmedlem) 

administration  

(med reference til 
kasserer) 

 

hjemmeside  

(med reference til 
kasserer) 

 


