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Indkaldelse til  

Generalforsamling 2020 
 

 

 

Kære Søborg-medlem 
 

Du indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2020 kl. 18.00 og 

kl. 19.15 gør vi klar til bowlingmesterskabet. 

 

Igen i år er der fine ”MØD OP” præmier, hvor hovedpræmierne er 1 x 3 måneders kontingent 

(fra 1/7 2020). 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:  

Vedtægtsændring omkring træningskontingent 

Vedtægtsændring omkring tegningsret 

6. Valg:  

a. Medlemmer til bestyrelsen 

b. Suppleanter til bestyrelsen 

c. Revisorer 

7. Eventuelt 

 

På valg er:  

➢ Formand Guy Rubaudo 

➢ Revisor: Morten Esmann og Mia Trustrup Larsen 

 

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

senest 15. februar 2020 på boldklubben@hotmail.com 

 

Vel mødt! 

  Bestyrelsen i Boldklubben Søborg 

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


År 2019 i Boldklubben Søborg - side 3 
 

Bestyrelsens beretning 
 
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.  

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. Bestyrelsen håber også, at mange medlemmer vil deltage i 

generalforsamlingen og bidrage til, hvordan klubben skal udvikle sig. 

 

Der er gået endnu et år, og vi kan se tilbage på, hvordan 2019 gik. Set i bakspejlet kan vi 

nu se, at med trækning af herrehåndboldholdene i 2018, og med et enkelt 

dameseniorhold, så ville det udfordre håndboldafdelingens eksistens. Mere om det senere i 

beretningen, men allerede her kan vi nævne, at vi i januar 2020, måtte trække 

dameseniorholdet ud af turneringen. 

 

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. 

 

Klubbens organisation

 
På generalforsamlingen i 2019 blev Peder Stig Andersen valgt som bestyrelsesmedlem. 

Det betød, at bestyrelsens ønske om at knytte det administrative arbejde tættere på 

bestyrelsen, blev opfyldt. På det førstkommende bestyrelsesmøde blev Peder Stig valgt 

som næstformand for klubben. 

generalforsamlingen

bestyrelsen:

formand, næstformand, 
kasserer

klubrum
fodbold

holdledere
fælles aktiviteter

håndbold

holdledere
administration hjemmeside og 

facebook
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Der manglede et kontaktled til håndboldafdelingen, og Nadja Glavas gav på 

generalforsamlingen tilsagn om at indgå i bestyrelsens arbejde og dermed også være 

kontakt til håndbold. 

 

Holdlederne er fortsat det daglige bindeled til bestyrelsen, og det er holdlederne, der står 

for hele den sportslige del. For dameholdet i håndbold er denne funktion primært efter 

sommerferien varetaget af træner Carsten Thøsing. 

 

 

Bestyrelsen, som har styret klubben gennem 2019 er:  

• Formand Guy Rubaudo 

• Bestyrelsesmedlem og næstformand Peder Stig Andersen 

• Kasserer Pia Bagger 

• Suppleant Nadja Glavas 

 

Holdlederne Henrik Hinsch, Izzet Camur, Peder Stig Andersen for fodbold og Carsten 

Thøsing for håndbold har varetaget de daglige opgaver omkring holdene. Andre 

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

klubbens læskedrikke. 

 

Bestyrelsen havde planlagt holdledermøde i maj, men det viste sig, at behovet ikke var så 

stort, så mødet blev udsat. Efter sommerferien blev der holdt møde med holdlederne for 

superveteran og masters. Øvrige hold havde ikke behov for møde. 

 

Fokuspunkterne for bestyrelsens arbejde i 2019 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.  

 

 

Af fælles aktiviteter har vi i forbindelse med generalforsamlingen i 2019 afholdt 

bowlingmesterskab med Ronni Berlau som bowlingmester. 

Nogle af klubbens medlemmer deltog også i afviklingen af Gladsaxedagen i august, hvor vi 

mødte frem med ’skud på mål’, hvor målmanden selvfølgelig var Nicklas Landin, og med 

bordfodbold på Søborg Hovedgade. En god dag hvor vi får lavet god reklame for klubben.  

 

I år kom vi ud for at Buddinge Skole havde aflyst de træningsaftener, hvor vi havde 

planlagt juleafslutning. Det medførte at vi ikke kunne afholde den sædvanlige 

juleafslutning med volleyball og pizza.  
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Økonomien kort 

Et af årets lyspunkter blev, at vi kunne byde velkommen til klubbens nye sponsor ”MB 

Automatik”. En 3-årig aftale med firmaet, som også betød at vi kunne købe nyt kamptøj til 

seniorholdet. Tak til Rune Skov og MB Automatik. 

 

Regnskabet går faktisk i et overskud på 5.035,08 kr. I det beløb er der indeholdt 4.000 kr. 

som en budgetteret opsparing. Vi begrænsede udgifterne til træner og turneringer, da 

herrehåndboldholdet stoppede efter sæson 2018-2019. Indtægterne blev til gengæld også 

mindre, da der var færre kontingentindbetalinger. Se mere i regnskabet længere fremme 

og få detaljerne på generalforsamlingen. 

 

Budget for 2020 er beskåret med de udgifter, som er kendte. Der er lagt en opsparing ind 

på 10.000 kr., hvis der skal købes nyt tøj eller kontingentindtægterne svigter. 

 

 

Håndbold  
2019 blev ikke det år, som vi vil huske tilbage på med de bedste minder på 

håndboldsiden. Året forinden havde vi trukket det ene af to herreseniorhold, og det sidste 

hold måtte vi trække før sæsonstart 2029-2020.  

Der var en del kvindelige håndboldspillere, og der var faktisk kommet tilgang. En yderst 

kvalificeret træner i Carsten Thøsing, betød at der var god energi og gejst til træning og 

kampe. 

Dameholdet sluttede dog i bunden af serie 1. Efter sommerferien tog spillerne fat igen, 

nogle var stærkt engagerede til Gladsaxe Dagen med rekruttering og markedsføring af 

klubben. Der kom lidt tilgang, og træning og kampe gik fint. Det blev til en del nederlag, 

og så gik det som det ofte er set før. Der er skader, flytninger, nogle taber lysten og så er 

der det vilkår, at unge kvinder ofte vælger at få børn. Det kan jo sagtens lade sig gøre at 

have børn og også spille håndbold – bare ikke i den tid, hvor børnene ikke er kommet ud 

endnu. Nogle udmeldelser før jul betød, at det så vanskeligt ud. 

 

I januar holdt bestyrelsen et spillermøde med næsten alle spillerne og trænerne. Den 

kedelige udgang af mødet blev at trække holdet ud af turneringen. Konsekvensen af det 

blev så, at der ikke var spillermæssigt grundlag for at træne frem mod en evt. tilgang af 

spillere. 

Tak til Carsten Thøsing for at tage endnu en tørn i klubben. Det har meget stor betydning, 

at der er kvalificeret bistand både til træning og til kampe.  
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Fodbold  
Overordnet set har det igen været et godt år for fodbolden. 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. Indendørs træner vi med stor energi i den mørke tid, og er godt tilfredse med den 

tid, vi har fået om onsdagen. Der har været en del aflysningen af træningstiderne i 

boldhallen. Det må vi gøre opmærksom på ikke er godt for klubbens aktiviteter.  

 

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. 

 

 

Seniorholdet v/Izzet Camur:  

Vi startede sæsonen med et brag. I vores første kamp var vi foran med 4-0 og tabte 4-5 i 

anden halvleg. Det er sådan lidt typisk Søborg DNA. I starten af sæsonen tabte vi et par 

kampe og det så sort ud for os. Så kom der et afbud fra et modstanderhold og vi 

begyndte derefter at høste point - både ved at vinde kampene og ved modstanderne ikke 

kunne stille med et hold og ja tak til gratis 3 point. Moheb blev igen i denne sæson 

holdets topscorer. 

Slutning af sæsonen begyndte vi igen at tabe de sidste kampe, men slutter alligevel som 

nr. 5 i rækken. Med lidt held kunne vi hade endt som rækkens nr. 4.  

  

 

Super-Veteranholdet v/Henrik ’Buster’ Hinsch: 

Vi startede med problemer allerede fra første kamp med skadede spillere, og som 

sæsonen skred frem blev det ikke bedre. Så vi måtte med hjælp fra masters helt hen til 

efterårssæsonen, før vi fik vores første point. Så efter en sæson med en placering som 

nummer 10 ud af 11 og en målscore på -62, så er der virkelig plads til forbedringer. 

Det skal siges, at vi kun måtte melde afbud til en kamp - han kan et eller andet ham 

holdlederen. Vi håber, at spillerne er kommet over deres skader til den kommende sæson. 

Det skal siges, at til træning er der god stemning. Og så kan det godt være, at folk lige 

skal lære holdsport at kende, så holdlederen ikke får nervesammenbrud. 
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Masters-Holdet v/Peder Stig Andersen:   

Sæsonen blev resultatmæssigt stort set det samme som forrige sæson med 23 points og 

en 6. plads. På trods af en meget smal trup måtte vi kun melde afbud til en enkelt kamp. 

Vi må dog også sige tak til flere af super-veteranerne for at træde til, når der manglede en 

mand eller to.  

Spillemæssigt gik det lidt op og ned, men vi havde mange lige kampe. Højdepunktet var 

ubestridt en 3-1 sejr på udebane mod de mangeårige mestre fra Fremad Forsing. Den 

havde givet godt på oddset. At vi så spillede 1-1 mod bundholdet ugen efter siger måske 

lidt om stabiliteten. Vanen tro blev Mike atter topscorer. På trods af den smalle trup har vi 

valgt at tage endnu en sæson i masters-rækken.  

 

 

 

Fremtidigt arbejde  
Midt i januar 2020 blev det klart, at damehåndboldholdet ikke længere fungerede. Der var 

gejst og vilje nok, men ikke spillere nok til at kunne fastholde et turneringshold. Et 

spillermøde hvor også formanden og kassereren deltog, førte til, at turneringsholdet skulle 

trækkes. Udsigten til flere spillere og/eller færre skadede spillere, var ikke tilstrækkelig 

god. Der var forskellig tilgang til og på tro, om der kunne holdes liv i truppen ved at 

bevare træningsaftenerne. Konklusionen blev, at der ikke var en realistisk tro på, at 

truppen kunne bevares alene byggende på træningsaftener. Bestyrelsen var enige i 

beslutningen, men det var en trist udgang. Spillerne er udmeldt, så de kan søge mod 

andre håndboldklubber, og bestyrelsen har sat gang i processen med afvikling af 

håndboldafdelingen.  

 

Håndbold var den aktivitet, der startede klubben for rigtig mange år tilbage. Den æra er 

nu forbi, og det bliver svært at fastholde troen på, at der igen vil komme håndbold i 

Boldklubben Søborg. Det betyder udmeldelse af Håndbold Region Øst, afmelding af tider 

og en række andre praktiske forhold. 

 

Nu hvor det er en kendsgerning, skal vi vende fokus på fodboldafdelingen. Alle må lægge 

100% kræfter i tilgang af spillere, fastholdelse af spillere og god vilje og kampgejst til 

bevarelse af fodbold i Boldklubben Søborg. Bestyrelsen stiller forslag om indførelse af 

træningskontingent, for de medlemmer som kun vil træne og ikke spille kampe. 

Bestyrelsen håber, at det kan fastholde nogle medlemmer og også give tilgang. Forslag 

om særligt træningskontingent, vil blive foreslået på generalforsamlingen (læs forslaget 

længere fremme). 

 

Medlemstallet er nu på et niveau, hvor det organisatoriske arbejde er i overkanten i 

forhold til medlemstallet. Bestyrelsen vil derfor arbejde med forenkling af opgaverne og 

måske f.eks. stoppe med opkrævning via betalingsservice. Det vil spare en administrativ 

opgave, som ellers vil være stor i forhold til udbyttet. 
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Bestyrelsen skal også se på hele den organisatoriske opbygning af klubben, redigere 

hjemmesiden, Facebook, logo osv. En større opgave venter for bestyrelsen. 

 

Klubbens bank – Arbejdernes Landsbank – gav i oktober 2019 besked om, at de ikke 

fandt, at der var overensstemmelse mellem foreningens vedtægter og tilgangen til at 

disponere over klubbens midler. En lang debat er nu ført til, at banken har accepteret 

bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne (læs forslaget længere fremme). Det har 

været et mærkeligt forløb, da vedtægterne og praksis på det felt har været det samme de 

sidste 15-20 år. Vi kom igennem med det mindst vidtgående forslag, specielt set i lyset af, 

at klubben jo ikke er særligt stor set i forhold til andre klubber og virksomheder.  

 

Økonomisk må vi se, hvor vi lander. Kassereren har fremlagt et budget, og selvom der vil 

være nedgang i kontingentindtægter, så bliver der også nedgang i turneringsudgifter, 

træner, holdledere etc. Til gengæld bliver der øgede udgifter til Mobile Pay, som har valgt 

at opkræve 45 kr. pr. måned i gebyr ud over 0,75 kr. pr. transaktion. 

 

Nu er det vigtigt, at vi alle sætter fokus på fodbolden på og udenfor banen. Bestyrelsen er 

fortrøstningsfulde, selvom vi godt ville have undgået, at Boldklubben Søborg skulle udvikle 

sig til en klub uden håndbold. 

 

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 

samarbejde igen i 2019. 

 

  



År 2019 i Boldklubben Søborg - side 9 
 

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.  



År 2019 i Boldklubben Søborg - side 10 
 

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 2019 og budget 2020 

V/ kasserer Pia Bagger 
 

 

  
 

Drift 2019                  Budget 2020 

Indtægter  87.334,96  60.000,00 

Kontingent 73.935,00   50.000,00 

Tilskud 6.940,36   3.000,00 

Sponsor 6.000,00   6.000,00 

Salg 459,60   1.000,00 

     

Udgifter  -82.298,88  -45.000,00 

Godtgørelser -30.500,00   -10.500,00 

Materialer -10.099,51   -6.000,00 

Administration -4.315,93   -4.000,00 

Fælles aktiviteter -2.021,64   -4.000,00 

Turneringer og stævner -34.995,80   -20.000,00 

Gebyrer og renter bank  -366,00   -500,00 

Opsparing 0,00   -10.000,00 

Drift i året  5.036,08  5.000,00 

 

Beholdning og status 

 01.01.2019 31.12.2019 Status 2019 

Arbejdernes Landsbank 11.749,73 16.785,81 5.036,08 

Kasse 0,00 0,00 0,00 

 
Regnskabet er revideret og underskrevet af Morten Esmann og Mia Trustrup Larsen, og 

beholdningernes tilstedeværelse er konstateret den 6. februar 2020.  
 

Det underskrevne regnskab kan ses på generalforsamlingen. 
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Forslag til ændring af vedtægterne. 
 

 
Træningskontingent 
Begrundelse: For at give plads til medlemmer, der ikke ønsker at være fast tilknyttet et 

turneringshold foreslår bestyrelsen, at der bliver besluttet et træningskontingent til nedsat 
pris for disse medlemmer. Det vil være muligt i begrænset omfang at deltage i en kamp, 
hvis det er begrundet i, at holdet ellers ikke kan stille op til en kamp. Der skal derfor 

indhentes spilletilladelse selvom der er tale om træningskontingent. Foreslåede ændringer 
er markeret i kursiv i forslaget. 

 
Forslag § 4: Kontingent. 
Stk. 1. Kontingent for aktive medlemmer, træningsmedlemmer og passive medlemmer 

fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling. 
 
 

Tegningsret 
Begrundelse: Klubbens bank mener ikke, der er overensstemmelse mellem klubbens 
vedtægter og kassererens adgang til klubbens konto. 

 
Forslag § 7: Ledelse. 
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden. Ved betaling af regninger over foreningens 
bankkonto har både formand og kasserer hver for sig tegningsret. 


