Kære Søborg-medlem
Du indkaldes til ordinær generalforsamling i Boldklubben Søborg mandag den 28.
februar 2022 kl. 19.00.
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:
➢
➢
➢
➢
➢

Formand Guy Rubaudo (2-årigt valg)
Kasserer Pia Bagger (1-årigt valg)
Bestyrelsesmedlem Peder Stig Andersen (1-årigt valg)
Suppleant Henrik Hinsch (1-årigt valg)
Revisor Morten Esmann og Peter Abel (1-årigt valg)

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde
senest 14. februar 2022 på boldklubben@hotmail.com

Vel mødt!
Bestyrelsen i Boldklubben Søborg

Beretning fra september til december 2021
Se beretning for januar til september 2021 på hjemmesiden.
Sportsligt
Fra september var kampe og træning som i almindelige år, nu dog kun med 2 hold.
Corona og deraf kommende restriktioner havde endnu ikke sluppet taget, men turneringen
blev da afsluttet og futsal for senior kom godt i gang.
Medlemstal
Der er pr. 31.12.2021 41 aktive fodboldmedlemmer og 8 passive medlemmer.
Administrativt
Bestyrelsen har i hele perioden været i kontakt med hinanden i forhold til, om der var ting,
der stod for beslutning.
Bestyrelsen besluttede, at kontingent for 2. halvår 2021, skulle nedsættes til 350 kr., fordi
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. Dette har ikke været tilfældet.
”MB Automatik” er stadig sponsor frem til april 2022 - tusind tak for det.
Ny bestyrelse
Bestyrelsen har gennem de sidste 1 ½ år orienteret 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.
Bestyrelsen skal min. bestå af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Der var pænt
fremmøde til generalforsamlingen i september, men kun en som gerne vil bidrage og en
anden som gerne vil indgå i bestyrelsen, hvis andre ikke vil.
Alle medlemmer må seriøst overveje at lade sig vælge ind i bestyrelsen. Hvis ingen melder
sig, så lukker klubben i februar/marts 2022.
Derfor er der også sammen med denne indkaldelse til den ordinære generalforsamling en
indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Denne vil blive afholdt samme dag
efter en kort pause (se indkaldelsen efter beretningen).
Økonomisk
Regnskabet for 2021 viser indtægter på 31.518,17 kr. og udgifter på -51.858,85 kr. Det
gav et underskud på 20.340,68 kr. og dermed en beholdning pr. 31.12.2021 på 17.069,15
kr.
Underskuddet var en klar konsekvens af, at bestyrelsen besluttede at nedsætte
kontingentet.
Regnskabet vil være revideret på generalforsamlingen.

Budget for 2021 blev væsentligt ændret pga. færre aktiviteter og nedsat kontingent, og er
derfor ikke retvisende.
Der er ikke udarbejdet budget for 2022, da bestyrelsen finder det er en opgave for den
nye bestyrelse.

Regnskab 2021
Indtægter
Kontingent
Tilskud
Sponsor
Salg

31.518,17
30.650,00
-4.717,88
6.000,00
-413,95

Udgifter
Godtgørelser
Materialer
Administration
Møder og generalforsamling
Turneringer
Gebyrer og renter bank
Drift i året

-51.858,85
-10.500,00
0,00
-1.821,55
-6.881,80
-32.267,50
-388,00
-20.340,68

Beholdning og status
Beholdning Beholdning
Status
01.01.2021 31.12.2021 31.12.2021
Arbejdernes Landsbank

37.409,83

-20.340,68

17.069,15

Regnskab er revideret 31. januar 2022 og beholdningerne er konstateret til stede.

Morten Esmann

Peter Abel

Underskrevet regnskab kan ses ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen har besluttet af udsætte opkrævning af kontingent fra 1. februar til 1. april
2022.

Beretning slut.

Nedenstående er kun aktuelt, hvis der ikke bliver valgt en bestyrelse på 3 medlemmer
(formand, næstformand og kasserer) på den ordinære generalforsamling 28.02.2022.

Du indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Boldklubben Søborg mandag den 28.
februar 2022 kl. 20.15.
Generalforsamlingen afholdes på Restaurant Fik-Ret, Søborg Hovedgade 77, 2860 Søborg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens baggrund for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
3. Valg:
a. Medlemmer til bestyrelsen
b. Suppleanter til bestyrelsen
c. Revisorer
4. Anvendelse af klubbens beholdning, udstyr og inventar - skal tiltænkes et
almennyttigt formål.
5. Eventuelt
På valg er:
➢
➢
➢
➢
➢

Formand Guy Rubaudo (2-årigt valg)
Kasserer Pia Bagger (1-årigt valg)
Bestyrelsesmedlem Peder Stig Andersen (1-årigt valg)
Suppleant Henrik Hinsch (1-årigt valg)
Revisor Morten Esmann og Peter Abel (1-årigt valg)

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Min. 4/5 af de fremmødet stemmeberettigede medlemmer, skal stemme for en
nedlæggelse af foreningen alternativt skal der vælges min. 3 til bestyrelsen i de nævnte
funktioner.

Vel mødt!
Bestyrelsen i Boldklubben Søborg

