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Indkaldelse til  
generalforsamling 2017 
 

 

 
Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 3. marts 2017 kl. 18.00 og kl. 
19.15, gør vi klar til bowlingmesterskabet. 
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  

6. Valg:  
a. medlemmer til bestyrelsen 
b. suppleanter til bestyrelsen 

c. revisorer 
7. Eventuelt 

 

På valg er:  
 Kasserer Pia Bagger 
 Bestyrelsesmedlem Mia Trustrup Larsen 

 Suppleant Bo Carlsson 
 

 Revisorer: Majken Jensen og Morten Esmann 

 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde 
senest 20. februar 2017 på boldklubben@hotmail.com 

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

2017). Der bydes på sandwich og drikkevarer, og efter generalforsamlingen spiller vi om 
klubmesterskabet i bowling. 
 

Vel mødt! 
 

  Bestyrelsen i Boldklubben Søborg 

 

mailto:boldklubben@hotmail.com
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Bestyrelsens beretning 
 
Formanden lægger ud 
v/ Guy Rubaudo 
 

Endnu et år er gået og det er nu tid til at se lidt tilbage på, hvad der gik godt og hvor, vi 
kan finde forbedringer. Vi vil gerne fortsat udbygge både det sportslige tilbud i klubben, 

og også det fællesskab, som der er på holdene og på tværs af klubben.  
 
Organisationen med kun tre valgte til bestyrelsen og holdledere til alle hold fungerer 

rigtig godt. Bestyrelsen træffer beslutninger om de overordnede vilkår og skaber 
rammerne for de sportslige og sociale aktiviteter. Det kan være i forhold til træningstider, 
faciliteternes standard, økonomiske forhold, principielle forhold i relation til forbundene og 

Gladsaxe Kommune. Også aktiviteter på tværs tager udgangspunkt hos bestyrelsen. Den 
sportslige del styres af holdlederne. Det betyder, at der ikke er langt fra tanke til handling. 
 

Klubbens organisation

 
Året 2016 blev på anden vis et meget anderledes år, da vi igen fik gang i 

herrehåndbolden i klubben. Vi har altid sagt, at alle er velkomne i klubben uanset, hvor 
man kommer fra. Det bliver derfor heller ingen særlig udfordring at integrere de omkring 
15 eksil-bornholmere, som har meldt sig ind i klubben i 2016. Det kan være den tilgang, 

der kan betyde, at klubben over kort tid, igen kan have to herrehold og 2 damehold i 
håndbold.  
 

Der er store sidegevinster ved flere hold og flere medlemmer, og omdrejningspunktet for 
klubben bliver højere. Vi vil stadig være en breddeidrætsklub på superliganiveau bl.a. med 
gode faciliteter og træningstider. Det vil også stille større krav til os alle – både at 

tiltrække og fastholde flere. Det gælder både i organiseringen, men også i 
sammenhængen mellem fodbold og håndbold.  

generalforsamlingen

bestyrelsen

formand, næstformand, 
kasserer,

klubrum
fodbold

holdledere
fælles aktiviteter

håndbold

holdledere
administration 

hjemmeside 
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Det stiller også krav til os alle om, at vi passer på de værdier og den kultur, som er 

grundlaget for klubben. At vi fortsat ’værner’ om klubben og hinanden – og selvom nogle 
nye medlemmer kommer fra Bornholm, så skal det nok gå. 
 

Beretningen vil give os alle en chance for at få frisket op på erindringerne og vil også 
give nye medlemmer mulighed for at følge med. Årets tilbageblik skal få os alle 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.  
 
Det er medlemmernes klub, så de ting der skal ske, skal bygge på medlemmernes ønsker 

og behov både sportsligt og socialt. 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.  

 
 
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. Kom og giv dit bidrag til 
debatten på generalforsamlingen. 

 
Holdlederne er i det daglige bindeleddet til bestyrelsen, og det er holdlederne, der står for 
hele den sportslige del. Brug derfor din holdleder, hvis der er problemstillinger eller du har 

forslag til forbedringer i det daglige.  
 
Bestyrelsen, som har styret klubben gennem 2016 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, Julie 
Kryger og Mathias Hjorth. Flere andre løfter små og større opgaver, som fx Erik Anker 
Jensen, der har ansvaret for klubbens læskedrikke i klubrummet.  

 
 
Fokuspunkterne for bestyrelsens arbejde i 2016 har været, at: 


 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.  

 
Det vil i 2017 fortsat være fokuspunkterne for bestyrelsen og hele arbejdet i klubben.  
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Af fælles aktiviteter har vi i forbindelse med generalforsamlingen i 2016 afholdt 

bowlingmesterskab med Morten Esmann som bowlingmester.  
 
Nogle af klubbens medlemmer deltog også i afviklingen af Gladsaxedagen i august, hvor vi 

stiller op med ’skud på mål’ og bordfodbold på Søborg Hovedgade. En god dag hvor vi får 
lavet god reklame for klubben. 
 

I løbet af 2016 konstaterede vi igen, at der ikke var overensstemmelse mellem det, der 
var indkøbt til køleskabet og det, der blev solgt. Vi har nu fået saltolås på klubdøren, så vi 
forventer, at problemet er løst. 

 
Vi har holdt juleafslutning med volleyball og spisning den sidste træningsaften inden 
juleferien begynder. En del medlemmer var mødt op på tværs af klubbens hold, og selvom 

vi manglede nogle, så blev det alligevel til omkring 25 deltagere i juleafslutningen.  
Talentmassen på volleybanen var måske en anelse mere udtalt i år end tidligere år, men 

den er fortsat ikke overvældende inden for volleyball. Alligevel bliver det til intense kampe 
og med fight til sidste bold.  
 

Bestyrelsen vil på et kommende holdledermøde drøfte med holdlederne, om afslutningen 
ligger på den rigtige ugedag i forhold til, at flest mulige vil deltage. 
 

Økonomien kort 
Årets regnskab viser et underskud på knap 1.000 kr. Vi havde budgetteret med et neutralt 
år, men flere forhold betød, at vi ikke kunne holde dette mål. Set over et helt år er det et 

rigtig godt resultat, som beholdningen godt kan bære. Vi har fået det nye herrehold, 
hvilket har betydet flere udgifter, end vi havde regnet med.  
 

Regnskabet kan ses længere fremme i materialet, og vil blive gennemgået på 
generalforsamlingen. Budget for 2017 vil vi igen sætte til et 0-resultat – nærmere om det 
på generalforsamling. 

 
 

Håndbold  
v/ næstformand Mia Trustrup Larsen 
 

Året 2016 har været et fantastisk år for håndbolden i Boldklubben Søborg. Vi har fastholdt 
dameseniorholdt i serie 1, og på nuværende tidspunkt er placering i orden. Kort før 

sommerferien fik vi tilgang af en del herrehåndboldspillere, som kom til klubben. Vi var 
heldige at få holdet placeret i serie 1 også. Det har betydning for klubbens ansigt udadtil 
og dermed også for tilgang af nye medlemmer, at den sportslige placering er på et 

rimeligt niveau.  
Også en ny cheftræner fik vi i Carsten Thøsing kort før sommerferien 2016. Det er vi rigtig 

glade for. Hans ambitiøse og meget kvalificerede tilgang til træning, kampe og de sociale 
relationer, er helt i top.  
Carsten Thøsing er primært herretræner, men tager sig også af damernes træning og 

kampe i det omfang, det kan hænge sammen. Træningen er fælles for holdene den ene 
gang om ugen, og den anden gang skifter holdene til at have den tidlige træning. 
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Herresenior Mathias Hjorth: Sæsonen 16/17 har indtil videre været en stor succes. Vi 

startede før sommerferien med 8 mand, og nu er vi oppe på 18. Før sæsonen startede, 
var målsætningen, at vi ikke skulle rykke ned. Men med kun et nederlag, 2 uafgjorte og 
sejr for resten ligger vi i skrivende stund i toppen af rækken, så en oprykning til 

kvalifikationsrækken ser ikke helt umulig ud. Vi ser frem til resten af sæsonen og 
forhåbentlig en masse sejrer.  
 

Damesenior Julie Kryger:  Sæsonen sluttede først lidt trist, da Mik Trustrup valgte at 
stoppe som træner, men så kom der fart på. Damespillerne besluttede at træne under 
egen styring gennem en tid, og vi fik også sæsonen lidt på afstand ved at holde nogle 

pauser. Det betød, at spillerne vendte fornøjede tilbage og tog fantastisk godt imod de 
nye herrespillere. Der var fællestræning, og da Carsten kom til, endte det med en 
optimistisk start på sæsonen. I skrivende stund er holdet placeret i midten af rækken, 

hvor vi skal blive. 
 

 

Fodbold  
v/ formand Guy Rubaudo 
 
Overordnet set har det været et rigtig godt fodbold år. Omkring fodboldbanen på 

Buddinge Skole, har græsset været godt i 2016. Vi er tilfredse med den tid, vi har fået om 
søndagen på kunstgræsbanen på Gladsaxe Stadion til vintertræningen. 
 

Igen i år kan vi sige, at vi er imponerede over og utrolige glade for, at vi har dommere til 
samtlige kampe for vores 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 på de dommere, vi har. Det gør vi lettest ved, 
at vi opfører os ordentligt. Dejligt at veteranerne opnåede Fair Play bevis i sæson 2016. 
 

Ved årsmøde i DAI var der ikke mange klubber mødt frem på trods af, at årsmødet kun 
afholdes hvert 2. år. Blandt mange småting førte en idé fra DAI til, at vi har søgt om tid til 
afvikling af vores kampe i oktober måned på kunstgræs, så vi ikke behøver køre gennem 

byen for at nå frem til en kamp i Kløvermarken kl. 17.30 eller spille i mørke på Buddinge 
Lane. Det bliver spændende at se, hvordan det vil gå. Vi glæder os i hvert fald til at 

afprøve det. 
 
Superveteran Peder Stig Andersen: Den forgangne sæson blev lidt en kopi af 

sæsonen 2015 - men en noget dårligere kopi. Vi sluttede med 18 point for de 22 kampe, 
hvilket var 12 point dårligere. Af de tabte kampe var der 6, hvor vi kun tabte med 1 eller 2 
mål. Der var dog flere kampe, hvor vi havde det svært, og desværre løb vi også ind i et 

par øretæver, hvilket vores målscore også viser: 67 – 134.  
 
I den positive afdeling var dog, at der stort set ikke var problemer med at stille hold til 

kampene. Der vil næsten al tid være et par kampe i årets løb, hvor der er flere afbud på 
samme tid. Men vi kunne dog stille hold til samtlige kampe, bl.a. med hjælp fra 
veteranholdet. 
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Da alle, men én undtagelse, på holdet har alderen til at spille master (plus 50) blev vi i 

løbet af sæsonen enige om, at det måtte være på tide at rykke et trin op. Så i den 
kommende sæson er vi tilmeldt DAI’s masterrække.  
Endelig siges ofte, at det er den sidste kamp man husker. Det endte nemlig med at blive 

en slags finale mod Tempo i kampen om sidstepladsen. Vi vandt 3 – 1 og sagde farvel til 
superveteranrækken på en god måde. 

Seniorholdet Izzet Camur: Vores sæson vil jeg vurdere til delvist godkendt, da vi 

havde udfordringer med spillere, som er medlem i klubben, men ikke rigtigt dukker op til 
kampene. Der er ellers en god stemning i truppen, og vi er glade for at nogle tidligere 

spillere igen har valgt at finde fodboldstøvlerne frem og er kommet tilbage som aktive 
spillere. Vi har fået nye medlemmer, men som efter kort tid i klubben stoppet igen. At 
nogle holder op, er noget vi skal være mere opmærksomme på, så det måske ikke sker. Vi 

må alle have mere fokus på de nye medlemmer, og også se på, hvordan vi kan tiltrække 
nogle flere medlemmer, som er langtidsholdbare.  

 

Vores deltagelse i futsalturneringen er desværre ikke noget råbe hurra for. Vi skal være 

glade for at det giver noget motion, for i skrivende stund, har det kun givet 4 nederlag og 
1 sejr, og der er kun 4 kampe tilbage.  

Veteran Henrik ’Buster’ Hinsch: 2016 sæsonens forløb var meget tumultagtig. Vi lagde 
ud med et forrygende forår med god bold og mange sejre. Men det skulle ikke vare ved. 
Ved opstart af efteråret havde 2 meldt sig ud, 4-5 spillere havde skader, og med en trup 

på 13 spillere var det en katastrofe. Vi fik dog hjælp af en superveteran, der valgte at 
rykke permanent til vores hold.  
 

Ellers måtte jeg gå på "rov" efter spillere fra gang til gang. Det kunne ses på pointtavlen, 
hvor vi raslede ned gennem rækken, og det er jo aldrig spændende. Heldigvis havde vi 
samlet point nok sammen til, at vi med rimelighed kan kalde sæsonen nogenlunde 

godkendt. Jeg var på et tidspunkt klar til at kaste håndklædet i ringen, men optimismen 
lurer, så det kan kun gå fremad. 
 

 

Formanden fortsætter 
v/ Guy Rubaudo 
 

Årets beretning giver også en tak til klubbens medlemmer, Gladsaxe Kommune, Buddinge 
Skole, Gladsaxe Stadion, Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Dansk Arbejder 
Idrætsforbund Københavnskredsen og Dansk Håndbold Forbund Region Øst.  
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Boldklubben Søborgs målsætning og værdier 
 
Klubbens målsætning og værdier vil vi hvert år drøfte på generalforsamlingen. 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 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.  
 

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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Regnskab 2016 og budget 2017 
v/ kasserer Pia Bagger 
 
 

Drift 
 

  Regnskab 2016  Budget 2017 

Indtægter  95.177,31   100.000,00 

Kontingent 85.680,00   92.000,00   

Tilskud 8.827,96   7.000,00   

Salg 669,35   1.000,00   

Sponsorer 0,00   0,00   

Renter 0,00   0,00   

       

Udgifter  -96.030,63   -100.000,00 

Godtgørelser -27.125,00  -30.000,00  

Materialer -19.728,25  -12.000,00   

Repræsentation -950,00  -1.000,00   

Administration -5.351,63  -7.000,00   

Afslutninger og fælles aktiviteter -3.358,45  -8.500,00   

Turneringer og stævner -39.093,00  -41.000,00   

Gebyrer og renter -424,30  -500,00   

Øvrige udgifter, regulering 0,00  0,00   

      

Drift i året  -853,32  0,00 

 
 

Beholdning 
 

 1. januar 2016 31. december 2016 

Arbejdernes Landsbank 44.610,19 42.599,97 

Danske Bank 0,00 1.156,90 

Kasse 0,00 0,00 

Beholdning 44.610,19 43.756,87 

 

Regnskabet er revideret og beholdningernes tilstedeværelse er konstateret den  
23. januar 2017 af revisorerne Majken Jensen og Morten Esmann.  
 

Underskrevet regnskab kan ses på generalforsamlingen.  


