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Indkaldelse til  

Generalforsamling 2019 
 

 

 

Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 22. februar 2019 kl. 18.00 og 

kl. 19.15 gør vi klar til bowlingmesterskabet. 

 

Igen i år er der fine ”MØD OP” præmier, hvor hovedpræmierne er 2 x 3 måneders kontingent 

(fra 1/7 2019). Der bydes på sandwich og drikkevarer, og efter generalforsamlingen spiller 

vi om klubmesterskabet i bowling. 

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:  

 Næstformand Mia Trustrup Larsen 

 Kasserer Pia Bagger 

 Suppleant Bo Carlsson 

 Revisor: Morten Esmann 

 

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

senest 10. februar 2019 på boldklubben@hotmail.com 

 

Vel mødt! 

  Bestyrelsen i Boldklubben Søborg 

http://map.krak.dk/m/nH8xv
mailto:boldklubben@hotmail.com


År 2018 i Boldklubben Søborg - side 3 
 

Bestyrelsens beretning 
 

Formanden lægger ud 
V/ Guy Rubaudo 

 

Beretningen giver os alle mulighed for at huske en del af det, der skete. Beretningen giver 

også nye medlemmer mulighed for at følge med. Vi skal stoppe op og gøre status – hvad 

gik godt, og hvor er der plads til forbedringer. Beretningen 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.  

 

Der er gået endnu et år, og vi kan se tilbage på, hvordan 2018 gik. Vi startede 2018 med 

3 håndboldhold, men måtte efter udtalelse hos spillerne, trække det ene 

herrehåndboldhold. Det var ærgerligt, men der er stadig håndbold for herrer og damer - 

og så er der 3 fodboldhold og et hold i futsal. 

Ærgerligt var det også, at vi i eftersommeren 2018 blev nødt til at træne og spille kampe 

på kunstgræs på Gladsaxe Stadion, da Buddinge-banen var tørkeramt. 

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.  

 

2018 betød også elektronisk holdkort i fodbold, så det nu er gældende for både håndbold 

og fodbold. 

 

Organisationen med tre valgte til bestyrelsen og holdledere til alle hold fungerer fint. 

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. 
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Klubbens organisation

 
Vi står overfor nogle ændringer, fordi Mia Trustrup ikke genopstiller til bestyrelsen. Vi skal 

derfor have valgt et nyt bestyrelsesmedlem. Mia har været den primære kontakt til 

håndbold, så vi får brug for en håndboldspiller til den opgave. 

Hertil har bestyrelsen ønsket at tilknytte den administrative del tættere på bestyrelsen, og 

har fået det glædelige tilsagn, at Peder Stig Andersen vil indtræde i bestyrelsens arbejde.  

Der kan (formelt set i vedtægterne) vælges 3 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen 

har ikke ønsket at foreslå vedtægtsændringer, hvad angår antal bestyrelsesmedlemmer. Vi 

vil dog gerne have to, der deltager i arbejdet, så vi ønsker, at suppleanten deltager i 

arbejdet på lige fod. Som skrevet skal det være en med kontakt til håndboldholdene. 

 

Holdlederne er i det daglige bindeleddet til bestyrelsen, og det er holdlederne, der står for 

hele den sportslige del. Brug derfor holdlederne, hvis der er problemstillinger eller der på 

holdene er forslag til forbedringer i det daglige.  

 

Bestyrelsen, som har styret klubben gennem 2018 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, Victoria 

Bråten og Nicklas Mortensen.  

Andre medlemmer løfter små og større opgaver, som fx Erik Anker Jensen, der har 

ansvaret for klubbens læskedrikke i klubrummet.  

Også på trænersiden har vi i 2018 haft stor hjælp af Carsten Thøsing, Mathias Hjorth, Lars 

Andersen, Jan Hansen, Tobias Ibsen og Karoline Gerner Andersen. 

generalforsamlingen

bestyrelsen:

formand, næstformand, 
kasserer

klubrum
fodbold

holdledere
fælles aktiviteter

håndbold

holdledere
administration hjemmeside og 

facebook
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I slutningen af april inviterede bestyrelsen alle holdlederne til møde for at de kunne give 

en status på, hvordan det sportsligt og socialt gik på holdene, og om der var nogle ønsker 

og ændringer, der skulle ses på. Der var status fra holdene, og de største udfordringer var 

omkring holdsætning. Skadede spillere, skæve arbejdstider og udmeldelser betød på flere 

hold at der måtte meldes afbud til kampe. Så var der også lamper i loftslyset, som på 

mærkværdig vis og på uforudsigelige tidspunkter valgte at blinke.  

 

Fokuspunkterne for bestyrelsens arbejde i 2018 har været, at: 

 Stabilisere organisationen 

 Fastholde de medlemmer vi har og gerne have flere medlemmer 

 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.  

Disse fokuspunkterne for bestyrelsen og hele arbejdet i klubben, vil fortsat være 

gældende i 2019, og så skal der i 2019 også være fokus på at nedbringe omkostningerne. 

Det gælder især bøder for udeblivelser fra kampe, flytninger af kampe, karantæner og fejl 

i holdkort. 

 

Af fælles aktiviteter har vi i forbindelse med generalforsamlingen i 2018 afholdt 

bowlingmesterskab med Fevsi 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 år var der ikke den sædvanlige tilslutning til juleafslutning med volleyball og pizza den 

sidste træningsaften, inden juleferien begynder. Vi valgte at aflyse, da vi vurderede, at der 

ikke var tilstrækkeligt med tilmeldinger til at spille - men vi var vist også lidt tæt på jul. 

 

Økonomien kort 

Årets regnskab viser et for stort underskud. Vi havde budgetteret med et år, hvor vi havde 

fokus på, hvordan vi kunne nedbringe udgifterne, så vi ikke bruger flere penge end vi har. 

Bøder for afbud til kampe og flytning af kampe har dog i 2018 været en ualmindelig stor 

og unødvendig udgift, og det er både håndbold og fodbold.  

Opsparing til f.eks. spilletøj lykkedes ikke, og beholdningen er næsten for lille nu. Det må 

vi arbejde med, hvordan vi kan gøre bedre, så klubbens likviditet er i orden og der 

samtidig er økonomisk råderum. Vi har dog stadig, så vi kan betale de regninger, der 

kommer. Her er det afgørende, at kontingent bliver betalt til tiden. 

Kontingentindtægten har også været mindre end forventet, hvilket primært skyldes, at der 

er en del herrespillere, der valgte at stoppe i 2018.  

 

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 for et godt år. 
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Håndbold  

v/ næstformand Mia Trustrup Larsen 
I sæsonen 2017/2018 havde vi hele 3 håndboldhold. Et kvalrække herrehold, et serie 3 

herrehold og et serie 1 damehold. Alle 3 hold klarede sig rigtig godt igennem turneringen 

og sluttede flot i midten af deres række. Desværre måtte vi trække serie 3 herreholdet til 

sæsonen 2018/2019 på grund af for få spillere.  

 

På trænersiden var vi så heldige, at Mathias Hjorth fortsatte hos damerne og Lars 

Andersen hos herrerne. Desværre sagde begge nej tak til at blive i sæsonen 2018/2019. 

Så endnu engang måtte vi ud og lede, og da det så allermest sort ud, reddede Carsten 

Thøsing os endnu engang og er træner for både damer og herrer.  

 

På holdlederfronten har Victoria Bråten og Tobias Ibsen taget tørnen, og det skal de have 

en stor tak for. Efter vi har trukket serie 3 herreholdet, har Nicklas Mortensen overtaget.  

 

Herreholdet 

Det har været en god og sjov sæson i Søborg. Vi måtte desværre trække 2. holdet 

grundet flere skader og spillere, som havde mistet lysten til at spille håndbold. 

  

Årets spiller blev for andet år i træk Nicklas Mortensen efter en tæt afstemning blandt alle 

på holdet. Træningen fungerer fint under ledelse af Carsten Thøsing. Kampene er en lidt 

blandet fornøjelse, da vi ofte stiller med meget forskellige hold, da vi har en del på holdet 

som har weekend arbejde.   

Vi har fået et par yngre nye medlemmer, og det glæder vi os over. De bliver vigtige på 

håndboldbanen, men også i forholdet til damehåndboldspillerne. Rygtet går på, at folk 

allerede glæder sig til afslutningsfesten. 

 

Vi vil fortsætte de gode takter.   

 

Dameholdet 

Dameholdet har i 2018 været stærkt præget af skader. Desværre har vi haft flere skader 

gennem året og mærker derfor tit at vi ikke er så mange som vi gerne vil være især til 

kampe. Vi har fået et par nye spillere og det er vi rigtig glade for – og vi tager gerne imod 

endnu flere. Vi har også fået vores gamle træner tilbage her efter sommeren, og ligger nu 

meget tæt med flere andre hold omtrent på midten i tabellen. Vi spiller stadig i serie 1 og 

kæmper hårdt sammen til hver eneste kamp. Der er også plads til social hygge og der 

sættes stor pris på arrangementer i godt selskab med herreholdet. 

 

  



År 2018 i Boldklubben Søborg - side 7 
 

Fodbold  

v/ formand Guy Rubaudo 
Overordnet set har det igen været et rigtig godt fodbold år. Fodboldbanen på Buddinge 

Skole blev – ligesom rigtig mange andre fodboldbaner i Danmark - tørkeramt, fordi vi 

havde den mest fantastiske sommer i mange år. Vi fik tilbudt træningstid og tid til 

hjemmekampene på kunstgræsset på Gladsaxe Stadion. Da alle banerne i september blev 

klarmeldt, valgte vi dog at blive på kunstgræs. Det valgte vi i håb om, at banen så bliver 

bedre i foråret. Flytningen har fungeret, men vi hører jo hjemme på Buddinge Skole, så vi 

skal tilbage igen.  

Det er nu Gladsaxe Stadion, der har alle opgaver med pleje af banen, så vi håber på, at 

Buddinge Lane i 2019 bliver rigtig god. 

 

Vi er tilfredse med den tid, vi har fået om søndagen på kunstgræsbanen på Gladsaxe 

Stadion til vintertræningen. Det er også aftalt, at de sidste kampe i sæsonen, kan spilles 

på kunstgræsbanen på Gladsaxe Stadion, så vi slipper for at spille hjemmekampene på 

udenbys baner. Det er vanskeligt at nå til Kløvermarken kl. 17.30 eller spille i mørke på 

Buddinge Lane, så det er en fin løsning. 

 

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. DAI mangler dog dommere, så er der et par stykker blandt 

medlemmerne, der kunne tænke sig at blive dommer, så kontakt os. Der gives honorar for 

hver kamp, så det er måske ikke så skidt endda. 

 

Masterholdet v/Peder Stig Andersen:  2019 sæsonen blev resultatmæssigt den 

bedste i de senere år med 30 points og en 7. plads. 2 andre holds resultater i sidste 

runde, betød de gik forbi Søborg på bedre målscorer. Men alle tre hold med samme 

pointtal. På trods af en smal trup kunne vi stort set stille med en fast stamme fra kamp til 

kamp. Et par snittere i løbet af sæsonen trak lidt ned, men det generelle billede var 

mange lige og gode kampe. På topscorerlisten var der ingen ændringer, da Mike (Michael 

Andersen) atter engang endte øverst på listen. 11 forskellige nettede i løbet af sæsonen. I 

2019 tager vi endnu en sæson i master-rækken, men vi skulle gerne have en eller to mere 

til at supplere truppen. Det vil vi glæde os til. 

 

Seniorholdet v/Izzet Camur: Som sædvanlig gik vi igennem et blandet sæson med få 

sejre og en del nederlag. Desværre måtte vi aflyse 2 kampe til sidst, da vi havde 

problemer med, at stille op med et hold.  

Positivt er det, at vi igen kan sige tillykke til Mohib med topscorertitlen med hele 22 mål. 

Det er godt gået, at være topscorer flere sæsoner i træk. 
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Vi måtte desværre sige farvel til nogle spillere. Den ene vendte dog hurtigt tilbage igen, 

og vi har kunnet glæde os over gensynet med Henrik Bauch, som den længe ventede 

målmand.  

Vi har nu tilmeldt os til 7-mands seniorbold udendørs, hvor vi kvit og frit også kan gøre 

brug af de håndbolddrenge, som gerne vil spille fodbold også. Det glæder vi os til.  

 

Veteranholdet v/Henrik ’Buster’ Hinsch: Beretning fra veteranholdet er er stort det 

samme som sidste år. Vi kørte igennem på lodder og trisser med et par aflysninger til 

følge. Det er svært at nå frem til kampe før kl. 18, fordi det for både os og modstanderne 

kan være svært at nå gennem myldretiden. Dette kunne være et forslag til DAI, for vi har 

flere gange oplevet tomme baner efter en kl. 17.15 kamp med lige akkurat nok spillere.  

Men bortset fra det er stemningen på holdet god, også selv om vi måtte flytte fra ørkenen 

på Buddinge Skole til Gladsaxe Stadion og spille hjemmekampe der. Jeg glæder mig til 

endnu en sæson.    
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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 2018 og budget 2019 

V/ kasserer Pia Bagger 
 

Regnskab 2018 gav et minus på knap 10.000 kr. Det var ikke som forventet. Hertil 

lykkedes det ikke at skabe en opsparing på 10.000 kr., så det har samlet set ikke været 
det bedste år.  
Det har stor indvirkning på egenkapitalen, og vi må i 2019 arbejde på en stabilisering af 

såvel udgifter og indtægter. 
Det budget som bestyrelsen har lagt for 2019, betyder færre indkøb og også en 

opsparing, så vi kan få egenkapitalen gjort større.  
Klubbens medlemstal har ikke haft samme stigning som i 2018. Tværtimod er der et antal 
medlemmer, der er stoppet. Vi måtte trække det ene hold, hvilket betød udgifter, som vi 

ikke havde kalkuleret med. 
2018 var et meget usædvanligt, hvad angår bøder for ikke at møde til kamp, udsætte 
kampe, aflyse kampe og trække hold. En samlet udgift på de nævnte bøder på 9.700 kr.  

 

Drift 2018                  Budget 2019 

Indtægter  102.106,98  99.500 

Kontingent 93.245,00   90.000 

Tilskud 8.233,28   7.000 

Salg 628,70   2.500 

     

Udgifter  -112.079,57  -99.500 

Godtgørelser -44.450,00   -40.000 

Materialer -5.670,00   -4.000 

Administration -3.773,07   -4.000 

Fælles aktiviteter -3.375,50   -6.000 

Turneringer og stævner -54.4361,00   -41.000 

Gebyrer og renter -375,00   -500 

Opsparing 0   -4.000 

Drift i året  -9.972,59  0,00 

 

Beholdning og status 

 01.01.2018 31.12.2018 Status 2018 

Arbejdernes Landsbank 21.727,57 11.749,73 -9.977,84 

Danske Bank -5,25 0,00 5,25 

Kasse 0,00 0,00 0,00 

Beholdning 21.722,32 11.749,73 -9.972,59 

 

Regnskabet er revideret og underskrevet af Morten Esmann, og beholdningernes 
tilstedeværelse er konstateret den 28.01.2019.  


