Kære Søborg-medlem
Du indkaldes til ordinær generalforsamling i Boldklubben Søborg mandag den 20.
september 2021 kl. 18.00 med efterfølgende spisning.
Generalforsamlingen afholdes på Restaurant Fik-Ret, Søborg Hovedgade 77, 2860 Søborg.
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 Peder Stig Andersen
Suppleant Henrik Hinsch
Revisor Morten Esmann og Mia Trustrup Larsen

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde
senest 17. september 2021 på boldklubben@hotmail.com

Vel mødt!
Bestyrelsen i Boldklubben Søborg

Beretning 2020 indtil september 2021
Det har været en forunderlig tid i hele verden - også i Boldklubben Søborg. Dette er
bestyrelsens beretning om det år og 9 måneder, som er gået siden starten af 2020. Under
normale omstændigheder skulle vi holde generalforsamling i februar/marts 2020, men
som alle ved, så gjorde Corona det umuligt at samles. Bestyrelsen valgte derfor at
udsætte generalforsamlingen til vi alle kunne mødes uden restriktioner som
forsamlingsforbud, mundbind og Coronapas. Det kan så ske nu den 20. september 2021.
Bestyrelsen aflægger beretning for perioden 1.1.2020 til 01.09.2021 og regnskab for 2020.

Sportsligt
Som nævnt i beretningen for 2019 blev håndboldafdelingen nedlagt i starten af januar
2020. Det var kedeligt, men nu kunne fokus 100% rettes mod fodbold. Der var nedsat en
rekrutteringsgruppe, som bl.a. lavede en video som PR for klubben. Der blev også indført
et træningskontingent for medlemmer, der ikke ville deltage i kampe, men kun i
træningen.
Fodboldholdene stod foran sæsonstart, og så kom den første lukning for træning. Ingen
havde på det tidspunkt forestillet sig, at vi først her i september 2021, kunne vende
tilbage til en normal hverdag. 2020 blev derfor et mærkeligt år, og i løbet af året blev
både træning og turnering berørt af restriktioner. Træningen måtte i perioder helt aflyses
og i andre perioder måtte vi træne men med maksimalt 10 mand, som tilmed måtte klæde
om hjemmefra. Den oprindelige fastlagte turnering blev aflyst; inden sommerferien blev
afviklet en mini-træningsturnering, mens der i efteråret 2020 blev afviklet en "almindelig"
turnering men med færre kampe.
I 2021 har det lignet mere almindelige forhold for både træning og kampe. Før
sommerferien måtte vi dog trække superveteranholdet fra turneringen. Det var simpelthen
for svært at sætte hold hver gang. En stor andel i dette var skader.
Der blev givet dispensation til de spillere, der ikke opfyldte alderskravet, så de kan spille
på deltage i turneringen for masters. Og så håber vi, at de skadede spillere snart kan
vende tilbage. Omvendt har seniorholdet været i stand til at tiltrække flere spillere til
holdet, som nu også deltager i den kommende futsalturnering. Tak til Camur & Co for
indsatsen.

Administrativt
Bestyrelsen har i hele perioden været i kontakt med hinanden i forhold til, om der var ting,
der stod for beslutning. Der skal her lyde en stor tak til Peder Stig for koordinering af alle
forhold omkring Corona restriktioner! Det har været en nødvendig og vigtig opgave, og vi
er heldige i klubben, at Peder Stig har taget opgaven på sig og løst den til alles
tilfredshed.
Bestyrelsen besluttede, at kontingent for 1. halvår 2021, skulle nedsættes til 350 kr.
Denne beslutning blev ført videre i 2. halvår 2021. Bestyrelsen vurderede, at klubbens
økonomi kunne bære det, selvom der skulle tages af beholdningen. Bestyrelsen fandt det
rigtigt at beslutte, da det kunne være med til at tiltrække nye og fastholde gamle
medlemmer.
”MB Automatik” er stadig sponsor på trods af den manglende promovering af firmaet via
reklame på kamptøjet – tusind tak for det.
Bestyrelsen orienterede på hjemmesiden om, at der senest ved generalforsamlingen i
2022, skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende bestyrelse vil selvfølgelig
være meget behjælpelige med overgangen og også med at se på, hvordan de
administrative forhold kan mindskes.

Selvom det ”gør ondt”, så er det tid at træde tilbage og lade nye komme til. Bestyrelsen
skal min. bestå af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Mere om det på den
kommende generalforsamling.
I forhold til bestyrelsen nu, så er Peder Stig Andersen, bestyrelsesmedlem, og Pia Bagger,
kasserer, på valg. De er begge villige til genvalg indtil generalforsamlingen i februar/marts
2022.
Alle medlemmer må seriøst overveje at gå ind i bestyrelsen. Hvis ingen melder sig, så
lukker klubben i februar/marts 2022. Det vil være rart med nogle tilkendegivelser allerede
nu, f.eks. ved stort fremmøde på generalforsamlingen den 20. september 2021.
Økonomisk
Regnskabet for 2020 viser indtægter på 58.532,43 kr. og udgifter på -37.908,41 kr. Det
gav et overskud på 20.624,02 kr. og dermed en beholdning pr. 31.12.2020 på 37.409,83
kr.
Regnskabet vil være revideret på generalforsamlingen.
Budget for 2021 blev væsentligt ændret pga. færre aktiviteter og nedsat kontingent, og er
derfor ikke retvisende.
Boldklubben Søborg
Regnskab 2020
Drift 2020
Indtægter
Kontingent
Tilskud
Sponsor
Salg
Udgifter
Godtgørelser
Materialer
Administration
Fælles aktiviteter
Turneringer og stævner
Gebyrer og renter bank
Opsparing
Drift i året

58.532,43
48.000,00
4.717,88
6.000,00
-185,45
-37.908,41
-11.250,00
-1.300,00
-6.862,41
0,00
-18.146,00
-350,00
0,00
20.624,02

Beholdning og status
Arbejdernes Landsbank
Kasse

01.01.2020
16.785,81
0

31.12.2020 Status 2020
37.409,83
20.624,02
0
0

