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Indkaldelse til  
generalforsamling 2015 
 

 

 
Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 6. marts 2015 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:  
Bestyrelsesmedlem Mia Trustrup Nielsen, villig til genvalg 
Kasserer Pia Bagger, villig til genvalg 
 

Suppleanter:  
Bo Carlsson, villig til genvalg  
Carsten Alstrup, ikke villig til genvalg 

 
Revisorer: 
Majken Jensen, villig til genvalg 
Morten Esmann, villig til genvalg 

 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde 

senest 22. februar 2015.  
 
Igen i år er der fine ”MØD OP!” præmier, hvor hovedpræmien er ½ års kontingent (fra 1/7 

2015). 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 
 

2014 blev et år, der ikke gik så meget anderledes end tidligere år og alligevel. Med denne 
beretning skal vi se tilbage på 2014, så medlemmerne får frisket op på erindringerne og så 

nye medlemmer også kan følge med. Årets tilbageblik giver dermed alle lejlighed til at 
stoppe op og gøre status over de ting, der er sket. Det giver også bestyrelsen en mulighed 
for at formidle de tanker om klubbens ve og vel, som bestyrelsen gør sig.  

 
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. Alt dette vil vi drøfte nærmere 
på generalforsamlingen ud fra denne beretning. 

 
Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne kan 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 2014 er: 

 
 Formand Guy Rubaudo 

 Bestyrelsesmedlem og næstformand Mia Trustrup Larsen 
 Kasserer Pia Bagger 

 
Det har vi ikke kunnet gøre uden stor hjælp i det daglige fra administrativ hjælper Peder 

Stig Andersen og holdlederne Henrik Hinsch, Izzet Camur, Peder Stig Andersen, Mikael 
Kent og Regina Hansen. Flere andre løfter små og større opgaver. 
 

Generalforsamlingen besluttede, at vi som et forsøg skulle afprøve en mere direkte 
struktur med en smal bestyrelse og mere kompetence til holdlederne. Den meget smalle 
bestyrelse har gjort, at det har været let at tage beslutninger, specielt fordi de 

beslutninger, der er af idrætslig karakter, bliver taget på holdene. 
Der skal stadig arbejdes med beslutningsprocessen hos holdlederne og opgavefordelingen. 
Forsøget er gået rigtig godt, og bestyrelsen vil derfor foreslå, at vi ændrer vedtægterne 

permanent.  
 

På den seneste generalforsamling fremlagde bestyrelsen følgende fokuspunkter, som 
bestyrelsen ville arbejde med i 2014: 

 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 
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Medlemstal 
Vi opgiver hvert år medlemstal til både forbundene og til kommunen. Vi er pr. 1.1.2015 72 
medlemmer, 58 aktive og 14 passive. En lille tilbagegang som primært skyldes, at det ene 
seniorholds fodboldspillere har meldt sig ud umiddelbart før optællingstidspunktet. Der 

kommer hele tiden nye medlemmer både i håndbold og fodbold. Generelt kan det siges, at 
de medlemmer, der er i klubben er mere aktive end tidligere. Vi vover også den påstand, 
at det sportslige niveau igen er på vej opad.  

 

Økonomien kort 
Årets regnskab viser et mindre forbrug på knap 18.000 kr. Vi havde budgetteret med et 
overskud på 5.000 kr., men flere forhold betød, at vi kom ud med et mere positivt 
resultat. Regnskabet kan ses længere fremme i materialet, og vil blive gennemgået på 

generalforsamlingen. 
 
 

Håndbold  
v/ næstformand Mia Trustrup Larsen  
 
Håndboldafdelingen har igen i år kun været repræsenteret ved damespillere. Der har ikke 
været de store udskiftninger i truppen, hvilket har givet et meget stabil og sammenspillet 

trup.  
 
Sportsligt endte sæsonen 2013/2014 med en flot 4. plads i Serie 2 A, som betyder, at 

holdet endte midt i den bedste del af serie 2, som også har været tilfældet de seneste par 
år. På nuværende tidspunkt er 1. halvdel af sæsonen 2014/2015 lige slut, og holdet er 
igen kommet i det bedste halvdel Serie 2 A. Det er en helt klar målsætning at slutte i 

toppen af denne række og måske kunne komme til at spille om oprykning til Serie 1.  
 
Som sagt har truppen været meget stabil det seneste år, og lige nu tæller truppen 16 

spillere, og der har til langt de fleste træningsaftener været pænt fremmøde. Vi håber og 
krydser fingre for, at næste sæson skal blive sæsonen, hvor vi endelig får de sidste 
spillere til at kunne stille to hold, da vi nu i flere sæsoner været lidt for mange spillere til 1 

hold, men desværre for få til 2 hold. Det er nødvendigt med 2 hold, 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 holder styr på alt det praktiske omkring holdet bl.a. hvem, der spiller 
kamp, 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, da det betyder, at vi i bestyrelsen og træneren kan bruge energi på andre 
opgaver. 
  

Intet hold uden en træner. Til sæsonen 2013/2014 fik vi ny træner, Mik Trustrup Larsen, 
og heldigvis valgte Mik at tage endnu en sæson på sidelinjen, på trods af at han også har 
en dommerkarriere at passe. Vi håber, at Mik i fremtiden også kan få trænergerningen til 

at passe ind, da en stor del af den sportslige succes, fremmødet til træning og stabiliteten 
på holdet kan tilegnes Mik og hans entusiasme.  
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Der har været en – snart sædvanen tro – træningslørdag i starten af sæsonen med gode 
træningspas, træningskampe og hyggeligt samvær, samt en hyggelig sæsonafslutningstur 
til Svendborg (DM for serie 2) som sluttede med en flot 5. plads. Denne form for 

arrangementer er altid med til at styrke det sociale på holdet. 
 
Så har vi også – og det er også desværre snart sædvanen tro – haft en periode, hvor vi 

ikke kunne benytte Buddingehallen, da taget skulle skiftes. Vi kom lidt sent i gang efter 
sommerferien, men med lidt kreativitet lykkedes det at træne en enkelt gang på Bagsværd 
Skole og havde også et par udendørs træninger. Heldigvis blev Buddingehallen åben igen 

inden turneringsstart.  
 
Træningstiderne i håndbold blev ændret fra august 2014, da vi gerne ville have en 

træningsaften mere til håndbold. Det betød en senere start om tirsdagen, men det har 
ikke haft betydning for fremmødet. Til gengæld fik vi så også mulighed for at træne om 

torsdagen. 
 
På mærkværdig vis røg turneringskampene i Buddingehallen helt ud af kommunens 

planlægning, og det sammenholdt med den nye struktur med senere sæsonstart betød, at 
pigerne spillede et meget tæt kampprogram. Håndbold Region Øst har varslet, at de 
vender tilbage til tidligere års turneringsstart fra næste sæson.  

 
 

Fodbold  

v/ formand Guy Rubaudo 
 

Overordnet set har det på rigtig mange måder været et rigtig godt fodbold år men… 
Vi må dog se i øjnene, at 7-mandsholdet der gennem flere år har ligget rigtig godt 
placeret, fra sæsonstart 2015 ikke længere er der, og at disse medlemmer har meldt sig 

ud. Til gengæld har vi i 2014, primært takket være fantastisk styring fra Camurs side, haft 
tilgang, og vi har nu igen et 7-mandsseniorhold. Superveteran- og veteranholdene kører 
bare! 

Omkring fodboldbanen har græsset været godt i 2014, og vi er også så heldige, så vi har 
en fin tid på kunstgræsbanen på Gladsaxe Stadion. 
 

DAI – Dansk Arbejder Idræt - er vores forbund i fodbold. Et forbund som vi er glade for at 
være medlem af og som vi synes passer perfekt til vores klub. DAI, kan man sige, er et 
forbund, der har fokus på og laver turneringer for fodboldspillere på vores klubs niveau. 

DAIs fodboldturnering har udviklet sig ligesom i øvrigt vores klub har gjort gennem årene. 
Dette ser tydeligst på, at man er gået fra at spille 11-mandsfodbold til 7-mandsfodbold.  

 
I sæson 2014 har der i den udendørs fodboldsæson deltaget omkring 385 hold fordelt på 
33 rækker, heraf var der kun 4 11-mandsrækker! 

 
Ud over den almindelige udendørs turnering arrangerer DAI også en pokalturnering og en 
FUTSAL turnering. I sæson 2013/2014 deltog klubben i FUTSAL turneringen med et hold, 

som endte på en 8. plads i B3-rækken. 
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Vi er i klubben også imponerede over og utrolige glade for, at vi har dommere til samtlige 

kampe for vores fire hold. Der er der ingen andre forbund, der kan leve op til, og vi har 
som udgangspunkt ingen dommerløse kampe. Derfor skal alle, der deltager i en 
turneringskamp også være med til at passe de dommere, vi har og opføre sig ordentligt. 

 
Vi går som klub lige så meget op i Fair Play stillingen, som kommer efter hver 
sæsonafslutning på lige fod med den endelige stilling i rækkerne. Fair Play listerne er et 

glimrende redskab, der kan være til at anskueliggøre, om vi lever op til klubbens værdier.  
Det er jo bl.a. Fair Play, respekt, og at vi opfører os ordentligt.  I sæson 2014 fik vi rigtig 
pæne placeringer på Fair Play listen, og det skulle igen blive den sæson, hvor de ældste 

var bedst:  
 
Senior A holdet blev nummer 6 af 12 hold, senior B holdet blev nummer 10 af 12 hold, 

veteraner blev nummer 2 og - sidst men ikke absolut ikke mindst - superveteranerne løb 
med en flot 1. plads. 

 
Ikke alle er måske klar over, at der også er økonomiske konsekvenser ved manglende Fair 
Play og ved ikke at følge reglerne – satserne kan ses her: 

 
Afbud til kamp senere end 24 timer før kampen  500 kr. 
Afbud til kamp mellem 48 og 24 timer  200 kr. 

Anmodning om flytning af en kamp  200 kr. 
Brug af karantæneramt spiller  300 kr. 
Brug af ulovlig spiller  300 kr. 

Fairplay system opnået +50 strafpoint  500 kr. 
Mangelfuld udfyldt holdkort  100 kr. 
Stoppes en kamp af dommeren (ansvarlig klub)  500 kr. 

Undladelse af rettidigt indleveret holdkort  150 kr. 
 
 

DAI har udviklet en APP, så man altid kan se, hvornår man skal spille næste kamp. Efter 
at vi har fået digitale licenskort for nogle år siden, håber vi, at elektroniske holdkort snart 
ser dagens lys.  

 
Vi holdt møde med holdlederne i november måned, og der drøftede vi flere ting: 

 
Superveteran:  
Nogle af de lidt ældre spillere vil gerne have delt træningen op i senior og ældre. 

I slutningen af sæsonen og i opstarten af 2015, har fremmødet dog ikke været stort nok, 
til at kunne dele træningen op i 2 grupper. 
Superveteraner sluttede sæsonen på en 8. plads. 

 
Veteran:  
Håber på lidt spillertilgang, da det ind i mellem godt kan knibe lidt med at stille hold. 17 

kampe er få i en turnering. Forslag om at vi inviterer til et veteranstævne udendørs. Vi har 
ansøgt om tid på boldbanen.  
Veteranholdet sluttede sæsonen på en 9. plads. 

 
 



År 2014 i Boldklubben Søborg - side 7 
 

Senior 2:  

Medlemsmæssigt fin fremgang. Holdet træner også selv ud over den fælles træning. 
Spillerne er motiverede for at komme og er engagerede og hjælper til. Ser godt ud.  
Senior 2 sluttede sæsonen på en 11. plads. 

 
Senior 1:  
Har prøvet at give stafetten videre som holdleder, men indtil nu har det ikke fungeret. Det 

er en smal trup og der er frafald på grund af familie, arbejde etc. Er rykket en række ned. 
Ville søge samarbejde med senior 2, men i slutningen af året gav ”holdet op” og de 
spillere, der var tilbage, valgte at melde sig ud af klubben. Det var holdet, der i flere 

sæsoner (da de var yngre) dominerede Mesterrækken og som også fik gode resultater, 
ved danmarksmesterskaberne for Mesterrækkehold. 
Senior 1 sluttede sæsonen på en 11. plads.  

 
I sæson 2015 er Senior 1, Veteranholdet og Superveteranholdet tilmeldt turneringen: 

 
 
 

Formanden fortsætter 
v/ Guy Rubaudo 
 

 
Fælles aktiviteter ud over fodbold og håndbold 
I forbindelse med generalforsamlingen i marts 2014, afholdt vi bowlingmesterskab med 
Carsten Alstrup som ny bowlingmester.  
 

I april 2014 prøvede vi noget nyt, idet Arbejdernes Landsbank inviterede os til pokalkamp 
på Farum Park mellem FCN og FCK. Det var en god aften på tværs af klubbens 
medlemmer med fælles transport derop og hjem. En aktivitet som vi vil se, om vi kan 

gentage i 2015 igen i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. 
 
Nogle af klubbens medlemmer deltog også i afviklingen af Gladsaxedagen i august, hvor vi 

stiller op med ’skud på mål’ på Søborg Hovedgade.  
 

Vi holdt 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. I 2014 måtte vi ændre lidt på rækkefølgen, så vi først spiste og bagefter 
spillede volleyball. Det havde ikke den store praktiske betydning for spillet! 
 

Vi vil fortsætte i 2015 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.  
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Fokuspunkter i 2015  
 
Af fokuspunkter i 2015 har bestyrelsen valgt følgende: 
 

 Skaffe flere medlemmer og fastholde de medlemmer, vi har 
 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 og værdier 
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 de også en del af klubbens vedtægter. Det 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.  

 
 

 
 
 



År 2014 i Boldklubben Søborg - side 9 
 

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.  
 

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 2014.  

 
 

Regnskab 2014 
v/ kasserer Pia Bagger 
 

Drift 
Regnskab 2014     Budget 2014 

Indtægter   101.322,72 104.000 

Kontingent 87.850,00  90.000 

Tilskud 5.891,13  5.000 

Salg -48,95  1.000 

Sponsorer 7.500,00  7.500 

Renter 130,54  500 

    

Udgifter  -83.556,31 -99.000 

Godtgørelser -25.050,00  -35.000 

Materialer -7.831,25  -15.000 

Repræsentation -2.856,10  -1.000 

Administration -4.847,27  -6.000 

Sommerfest og klubtur -3.712,50  -3.000 

Afslutninger -1.768,50  -3.500 

Turneringer, stævner mm -37.117,69  -35.000 

Gebyrer og renter -373,00  -500 

    

Drift i året  17.766,41 5.000 

 

Beholdning 
 

 1. januar 2014 31. december 2014 

Bank 31.878,08 49.680,14 

Kasse 35,65 0,00 

Beholdning 31.913,73 49.680,14 

 

Underskrevet regnskab kan ses på generalforsamlingen.  
Regnskabet er revideret og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret  
den 3. februar 2015: 

 
Majken Jensen   Morten Esmann 

 
 



År 2014 i Boldklubben Søborg - side 11 
 

Budget 2015 
v/ kasserer Pia Bagger 
 

  
Budget 
2015 

 
 

Regnskab 
2014 

Indtægter   91.500    101.322,72 

Kontingent 85.000   87.850,00  

Tilskud 6.000   5.891,13  

Salg 0   -48,95  

Sponsorer 0   7.500,00  

Renter 500   130,54  

      

Udgifter  -91.500   -83.556,31 

Godtgørelser -28.000   -25.050,00  

Materialer -10.000   -7.831,25  

Repræsentation -3.000   -2.856,10  

Administration -5.000   -4.847,27  

Fælles arrangementer -5.000   -3.712,50  

Afslutninger -5.000   -1.768,50  

Turneringer, stævner mm -35.000   -37.117,69  

Gebyrer og renter -500   -373,00  

      

Drift i året  0   17.766,41 
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Forslag til ændring af vedtægterne: 
Som nævnt ønsker vi at foreslå permanent ændring af vedtægterne, så vi går fremtiden i 
møde med en moderne og effektiv ledelse. Vi har nu kørt et år med gode resultater, og vil 
nu foreslå denne organisation: 

 
 
Og dette forslag (højre spalte) til ændring af de gældende vedtægter fra 2008 (venstre 
spalte). Vi har benyttet lejligheden til at foreslå et par andre ændringer i vedtægter: 

 
 

Vedtægter for Boldklubben Søborg og forslag. 
 

Vedtægter indtil generalforsamlingens 

beslutning i 2014 om forsøg med ændret 

organisation (fra 2008): 

Forslag til ændrede vedtægter på 

generalforsamlingen 2015: 

§ 1: NAVN § 1: NAVN 

BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i 
Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 
1972, er tilsluttet Danmarks Idræts-

Forbund under Københavns Håndbold 
Forbund og Dansk Arbejder Idræts-

Forbund. 

BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende 
i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 
1972, er tilsluttet Danmarks 

Idrætsforbund under Dansk Håndbold 
Forbund og Dansk Arbejder Idræts-

Forbund. 

  

§ 2: FORMÅL § 2: FORMÅL 

stk. 1. Klubbens formål er at virke for 
idrættens fremme. 

stk. 1. Klubbens formål er at give 
medlemmerne mulighed for at dyrke 

håndbold og fodbold, og gennem træning, 
turneringer og fælles arrangementer at 

generalforsamlingen

bestyrelsen

formand, næstformand, 
kasserer,

klubrum fodbold fælles aktiviteter håndbold administration 
hjemmeside 
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give medlemmerne mulighed for at indgå i 

idrætslige og sociale fællesskaber. 

stk. 2. 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. 

stk. 2. 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. 

stk. 3. Ud over det rent idrætslige skal der 
arrangeres x møder, klubaftener, fester 

o.lign., som kan fremme kammeratskabet 
og sammenholdet i foreningen. 

stk. 3. Ud over det rent idrætslige skal der 
arrangeres fx møder, klubaftener, fester, 

som kan fremme kammeratskabet og 
sammenholdet i foreningen. 

  

§ 3: MEDLEMSKAB § 3: MEDLEMSKAB 

stk. 1. Enhver, der vil respektere klubbens 

vedtægter, kan optages som medlem. 

stk. 1. Enhver, der vil respektere klubbens 

vedtægter, kan optages som medlem. 

stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til 
klubbens bestyrelse. 

stk. 2. Indmeldelse sker via klubbens 
hjemmeside. 

stk. 3. Udmeldelse skal foregå skriftligt x og 
kan kun accepteres, hvis man ikke er i 

restance. 

stk. 3. Udmeldelse skal foregå skriftligt til 
klubbens e-mailadresse og kan kun 

accepteres, hvis man ikke er i restance. 

  

§ 4: KONTINGENT § 4: KONTINGENT 

stk. 1. Kontingent for aktive og passive 
medlemmer fastsættes én gang årligt på 

den ordinære generalforsamling. 

stk. 1. Kontingent for aktive og passive 
medlemmer fastsættes én gang årligt på 

den ordinære generalforsamling. 

stk. 2. Der betales et enhedskontingent, 
uanset hvor mange af klubbens aktiviteter, 

man deltager i. 

stk. 2. Medlemmerne betaler et 
enhedskontingent, uanset hvor mange af 

klubbens aktiviteter, man deltager i. 

stk. 3. Ethvert medlem kan henvende sig til 
bestyrelsen med anmodning om 
kontingentnedsættelse. 

stk. 3. Ethvert medlem kan henvende sig 
til bestyrelsen med anmodning om 
kontingentnedsættelse. 

stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelse om 
evt. kontingentnedsættelse x ud fra en 
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelse om 
kontingentnedsættelse eller andet tilskud 
ud fra en konkret vurdering. 
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§ 5: UDELUKKELSE OG EKSKLUSION § 5: UDELUKKELSE OG EKSKLUSION 

stk. 1. Et medlem er i kontingentrestance, 

når kontingentet ikke er betalt rettidigt, og 
er herefter udelukket fra klubbens 
aktiviteter. 

stk. 1. Et medlem er i kontingentrestance, 

når kontingentet ikke er betalt rettidigt, og 
er herefter udelukket fra klubbens 
aktiviteter. 

stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem 
fra klubbens aktiviteter, hvis vedkommende 
er i restance i mere end 3 måneder. 

stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et 
medlem fra klubbens aktiviteter, hvis 
vedkommende er i restance i mere end 3 
måneder. 

stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem 
fra klubbens aktiviteter, hvis vedkommende 
ikke vil deltage i praktiske opgaver. 

stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et 
medlem fra klubbens aktiviteter, hvis 
vedkommende ikke vil deltage i praktiske 

opgaver. 

stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et 
medlem, hvis vedkommendes opførsel 
direkte strider mod klubbens vedtægter. X 

Hvis medlemmet ønsker det, kan sagen 
fremlægges på den førstkommende 
generalforsamling, som et særligt punkt på 

dagsordenen. 

stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et 
medlem, hvis vedkommendes opførsel 
direkte strider mod klubbens vedtægter.  

 

 

Stk. 5. Hvis medlemmet ønsker det, kan 
sagen fremlægges på den førstkommende 

generalforsamling, som et særligt punkt 
på dagsordenen. 

  

§ 6: GENERALFORSAMLING § 6: GENERALFORSAMLING 

stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens 
øverste myndighed. 

stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens 
øverste myndighed. 

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i februar/marts måned. 

stk. 2. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i februar/marts måned. 

stk. 3. Alle klubbens medlemmer, samt 

hvem bestyrelsen måtte indbyde, har 
adgang til generalforsamlingen. 

stk. 3. Alle klubbens medlemmer, samt 

hvem bestyrelsen måtte indbyde, har 
adgang til generalforsamlingen. 

stk. 4. Alle medlemmer, der ikke er i 
kontingentrestance, har stemmeret på 

generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. Alle medlemmer kan vælges 
til bestyrelsen og udvalg. 

stk. 4. Alle medlemmer, der ikke er i 
kontingentrestance, har stemmeret på 

generalforsamlingen. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. Alle medlemmer 
kan vælges til bestyrelsen og udvalg. 

stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes 
skriftligt til alle medlemmer med mindst 3 
ugers varsel. 

stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes 
skriftligt til alle medlemmer med mindst 3 
ugers varsel. 



År 2014 i Boldklubben Søborg - side 15 
 

stk. 6. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig uanset det fremmødte 
antal medlemmer. 

stk. 6. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig uanset det fremmødte 
antal medlemmer. 

stk. 7. Dagsordenen skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

stk. 7. Dagsordenen skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i 
det forløbne år x samt beretning om 
klubbens fremtidige virke, til 

godkendelse. 

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet 
i det forløbne år til godkendelse 
samt beretning om klubbens 

fremtidige virke, til godkendelse. 

3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse X. 

3. Forelæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse og 
orientering om det kommende års 

budget. 

4. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter 
til bestyrelsen. 

6. Valg af medlemmer og suppleanter 
til bestyrelsen. 

7. Valg af 2 revisorer. 7. Valg af 2 revisorer. 

8. Eventuelt. 8. Eventuelt. 

stk. 8. Det reviderede regnskab udsendes 
til alle medlemmer senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

stk. 8. Det reviderede regnskab udsendes 
til alle medlemmer senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

stk. 9. Forslag til behandling under 
dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen 

i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

stk. 9. Forslag til behandling under 
dagsordenens pkt. 5 skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

stk.10. Hvis ét medlem forlanger det, skal 
afstemning foregå skriftligt. 

stk.10. Hvis ét medlem forlanger det, skal 
afstemning foregå skriftligt. 

stk.11. Afstemning og valg afgøres ved 
almindeligt flertal (jf. dog § 10 og § 11). 

stk.11. Afstemning og valg afgøres ved 
almindeligt flertal (jf. dog § 10 og § 11). 

stk.12. Ekstraordinær generalforsamling 
kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det. 

stk.12. Ekstraordinær generalforsamling 
kan afholdes, når bestyrelsen beslutter 

det. 

stk.13. Ekstraordinær generalforsamling 
kan endvidere afholdes, når mindst 1/4 af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer 

stk.13. Ekstraordinær generalforsamling 
kan endvidere afholdes, når mindst 1/4 af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer 
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fremsætter skriftlig begæring herom til 

bestyrelsen. Begæringen skal indeholde 
angivelse af dagsorden. X 

fremsætter skriftlig begæring herom til 

bestyrelsen. Begæringen skal indeholde 
angivelse af dagsorden. Den 
ekstraordinære generalforsamling varsles 

som en ordinær. 

  

§ 7: LEDELSE. § 7: LEDELSE. 

stk. 1. Klubben tegnes af formanden. stk. 1. Klubben tegnes af formanden. 

stk. 2. Den daglige ledelse varetages af 
bestyrelsen, håndbold- og fodboldudvalget. 

stk. 2. Den daglige ledelse varetages af 
bestyrelsen. 

stk. 3. Bestyrelsen, der vælges for en 2-årig 
periode, består af: 

stk. 3. Bestyrelsen, der vælges for en 2-
årig periode, består af: 

 Formand, der vælges i lige år.   Formand, der vælges i lige år.  

 Kasserer, der vælges i ulige år.   Næstformand, der vælges i ulige år.  

 Sekretær, der vælges i ulige år.   Kasserer, der vælges i ulige år.  

 Håndbolddirektør, der vælges i lige år   

 Fodbolddirektør, der vælges i ulige år.  

stk. 4. Der nedsættes et håndboldudvalg og 
et fodboldudvalg bestående af holdlederne 
for de enkelte hold. Udvalgene refererer til 

direktørerne. 

 

stk. 5. På den ordinære generalforsamling 
foretages valg af mindst 2 suppleanter til 

bestyrelsen. De vælges for en 1-årig 
periode. 

stk. 4. På den ordinære generalforsamling 
foretages valg af 1 suppleant til 

bestyrelsen for en 1-årig periode. 

stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder 
inden valgperiodens udløb, indtræder 

suppleanten, som derefter sidder til 
førstkommende ordinære 
generalforsamling. 

stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem 
udtræder inden valgperiodens udløb, 

indtræder suppleanten, som derefter 
sidder til førstkommende ordinære 
generalforsamling. 

stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med næstformand. 

stk. 6. Hvert hold udnævner en holdleder, 
som er bestyrelsens kontaktperson. 

stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
halvdelen af bestyrelsen er til stede, og en 

af de tilstedeværende enten er formanden 
eller næstformanden. 

stk. 7. Bestyrelsen kan tage beslutninger 

ad hoc. Bestyrelsen skal holde min. 3 
møder om året. Bestyrelsen konstituerer 
sig selv med ansvarsområder. 

Bestyrelsen skal invitere til 1-2 årlige 
møder med holdlederne og evt. andre 
ansvarspersoner.  
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stk. 9. Der føres referat over 

bestyrelsesmøder og generalforsamling. 
Referaterne skal til enhver tid være 
tilgængelige for medlemmerne. 

stk. 8. Der føres referat over 

bestyrelsesmøder og generalforsamling. 
Referaterne skal til enhver tid være 
tilgængelige for medlemmerne. 

stk.10. Bestyrelsesmøderne er åbne for 

medlemmerne. 

stk.9. Bestyrelsesmøderne er åbne for 

medlemmerne. 

stk.11. Regnskabsåret følger kalenderåret. stk.10. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

stk.12. Nye afdelinger, der ikke kræver 
medlemskab af specialforbund, kan 

oprettes af bestyrelsen. 

stk.11. Nye afdelinger, der ikke kræver 
medlemskab af specialforbund, kan 

oprettes af bestyrelsen. 

stk.13. Afdelinger, der oprettes i følge § 7 
stk. 12, styres af en kontaktperson, der 
udpeges af bestyrelsen, hvis ikke valg sker 

på generalforsamlingen. 

stk.12. Afdelinger, der oprettes i følge § 7 
stk. 11, styres af en kontaktperson, der 
udpeges af bestyrelsen, hvis ikke valg sker 

på generalforsamlingen. 

stk.14. Klubben kan kun optage lån eller på 
anden vis gældsætte sig, efter forudgående 

vedtagelse på en generalforsamling. 

stk.13. Klubben kan kun optage lån eller 
på anden vis gældsætte sig, efter 

forudgående vedtagelse på en 
generalforsamling. 

  

§ 8: SPONSORER § 8: SPONSORER 

Bestyrelsen bestemmer omfanget og arten 

af sponsorkontrakter. 

Bestyrelsen bestemmer omfanget og arten 

af sponsorkontrakter. 

  

§ 9: DELTAGELSE I KAMPE, STÆVNER 
OG TURE 

§ 9: DELTAGELSE I KAMPE, 
STÆVNER OG TURE 

Medlemmer kan ikke deltage i kampe, 

stævner og ture i klubbens navn uden 
bestyrelsens samtykke. 

Medlemmer kan ikke deltage i kampe, 

stævner og ture i klubbens navn uden 
bestyrelsens samtykke. 

 
§ 10: VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 
§ 10: VEDTÆGTSÆNDRINGER 

stk. 1. Disse vedtægter kan ændres på en 
generalforsamling. Det kræver dog et 
flertal på mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer. 

stk. 1. Disse vedtægter kan ændres på en 
generalforsamling. Det kræver dog et 
flertal på mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer. 

stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal i 
forvejen udsendes til medlemmerne senest 
7 dage før generalforsamlingen. 

stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal 
i forvejen udsendes til medlemmerne 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
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§ 11: OPLØSNING 

 

§ 11: OPLØSNING 

stk. 1. Klubben kan kun opløses, hvis dette 
vedtages på en generalforsamling. Det 
kræver dog et flertal på 4/5 af de afgivne 

stemmer. 

stk. 1. Klubben kan kun opløses, hvis 
dette vedtages på en generalforsamling. 
Det kræver dog et flertal på 4/5 af de 

afgivne stemmer. 

stk. 2. Forslag om opløsning af klubben skal 
opføres som et særligt punkt på 
dagsordenen, og skal i forvejen udsendes 

som anført i § 8 stk. 9. 

stk. 2. Forslag om opløsning af klubben 
skal opføres som et særligt punkt på 
dagsordenen, og skal i forvejen udsendes 

som anført i § 6 stk. 13. 

stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder 
klubbens midler et velgørende formål. 

stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder 
klubbens midler et velgørende formål. 

X Den opløsende generalforsamling 
beslutter, hvilket formål i Danmark, der skal 
betænkes. 

Stk. 4. Den opløsende generalforsamling 
beslutter, hvilket formål i Danmark, der 
skal betænkes. 

Uden for vedtægterne: Uden for vedtægterne: 

Disse vedtægter er vedtaget på Søborg 

KFUM’s stiftende generalforsamling den 14. 
april 1972. Ændring af navn til Søborg 
Håndboldklub den 29. marts 1977 og den 

17. april 1986 ændres navnet til 
nuværende BOLDKLUBBEN SØBORG. 

Disse vedtægter er vedtaget på Søborg 

KFUM’s stiftende generalforsamling den 
14. april 1972. Ændring af navn til Søborg 
Håndboldklub den 29. marts 1977 og den 

17. april 1986 ændres navnet til 
nuværende BOLDKLUBBEN SØBORG. 

Vedtægterne er senest ændret 22. februar 

2008.  

Vedtægterne er senest ændret 6. marts 

2015.  

 
 
 

 

 


