Ekstraordinær Generalforsamling
tirsdag d. 4. oktober 2011 kl. 19:00
36 stemmeberettigede medlemmer fremmødt så generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent - Søren Muldgaard
2. Valg af referent - Jørgen Franck
3. Godkendelse af dagsorden - Ingen indsigelser
4. Klubbens nuværende status vedr. økonomi og projekter
Kort gennemgang af Jørgen Franck mht. fodboldresultater, projekter samt økonomien.
Første holdets flotte placering i Sjællandsserien begynder at vise sig på sponsorfronten.
Desuden har vi fire hold der fører deres respektive puljer ud af ialt ti hold. U19 holdet skal
desuden deltage i Costa Brava Cup og de ønskes en rigtig god tur til Spanien . Vi har en
masse projekter såsom nye bade- og omklædningsfaciliteter, terasseoverdækning,
flagstænger, udvidelse af kantinen, udvidelse af terasseområdet, ny 7-mands bane osv.
Klubben har vokset kraftigt på medlemssiden, så det vil fremover kræve en masse at få det
hele til at gå op i en højere enhed. Så vi står overfor en række udfordringer mht. at finde et
fælles grundlag for at drive klubben og samtidig tage højde for at medlemsskarende
befinder sig på vidt forskellige niveauer. Vi har kommunens billigste kontingent der stort set
kun dækker udgifterne til DBU Sjælland. Derfor er betalingen af kontingent utroligt vigtigt da
det skal dække de faste udgifter. Så det er tilskud fra kommunen, Klubgruppen og
sponsorer der betaler vores fodboldudstyr og projekterne.
5. Valg af ny formand, da Bahram Dinarzehi er udtrådt af bestyrelsen.
Johnny C. Hansen stillede op til formandsposten - Enstemmigt valgt.
6. Valg af nyt bestyrelsesmedlem, da Jack Otte er udtrådt af bestyrelsen.
Suppleant Anders Sukstorf ønskede ikke at indtræde i bestyrelsen.
Nannie Wex stillede op.- Enstemmigt valgt
Bestyrelsens sammensætning efter ovenstående valg:
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Formand: Johnny C. Hansen (valg lige årstal)
Næstformand: Søren Muldgaard (valg ulige årstal)
Kassér: Jørgen "Vino" Franck (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Benjamin Ait (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Sheref Kamel (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Nannie Wex (valg ulige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Frankie (valg lige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Jan "JJ" Jensen (valg lige årstal)
Bestyrelsesmedlem: Lotte Navndrup Petersen (valg lige årstal)
Suppleant: Anders Sukstorf
Suppleant: Peter "Tarzan" Braune

7. Vedtægtsændring A – Enstemmigt godkendt
Paragraf 4.5, 4.6 og 6 slettes.
Paragraf 5 udvides som følger:
5. Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden og kasseren. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med
den til klubben til enhver tid formue. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
8. Vedtægtsændring B – Enstemmigt godkendt
Følgende paragraf tilføjes tilsidst:
18. Vedtægternes ikrafttræden
Disse vedtægter er trådt i kraft den 18. november 1971 og er senest revideret på
generalforsamlingerne den 23. november 1972, den 30. november 1988, den 27. marts
2001, den 29. oktober 2001 og xxx.
9. Vedtægtsændring C – Enstemmigt godkendt
SBU erstattes med DBU Sjælland hvor det er nævnt i vedtægterne.
10. Vedtægtsændring D
Paragraf 4.2 ændres som følger:
4.2. Alle bestyrelsesmedlemmerne er kontingentfrie. Desuden er trænerne samt disses
børn kontingentfrie. Det gælder også selvom bestyrelsesmedlemmer og trænerne er aktivt
spillende.
11. Vedtægtsændring E – Enstemmigt godkendt
Paragraf 4.3 ændres som følger:
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4.3.Aktive medlemmers kontingent betales halvårligt forud og er forfaldent til betaling den 1.
april og den 1. august.
Flere mente at 1. august var for tidligt grundet sommerferien, så derfor blev paragraffen ændret
som følger inden afstemning:
4.3. Aktive medlemmers kontingent betales halvårligt forud og er forfaldent til betaling inden
første turneringskamp.
12. Vedtægtsændring F – Enstemmigt godkendt
Paragraf 4.1 ændres som følger:
4.1. Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er
bemyndiget til, at bevilge nedsættelse af kontingent for hold og til enkeltpersoner.
13. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse) – Intet modtaget.
14. Eventuelt.
Frankie bad om en status for projektet vedrørende de nye bade- og omklædningsfaciliteterne.
Johnny oplyste at projektet var sendt til godkendelse hos kommunen. Badecontianerne bliver
sandsynligvis sat op i år og ibrugtagning inden forårssæsonnen starter 2012.
Ny 7-mands bane godkendt af Afdelingsbestyrelsen. Der blev også snakket om et alternativt
bane layout som findes på matrikeltegningerne. Det vil blive undersøgt nærmere.
Vi har fået tider på kunststofbanerne i Bagsværd Boldklub. Fordelingen fastlægges på næste
bestyrelsesmøde sammen med trænerne.
Tirsdag den 11. oktober kl. 16:30 skal der tages foto af ungdomsafdelingen til
juleskrabekalender med masser af spændende gevinster. Hvis projektet forløber vel er vi
50.000kr. rigere inden året er omme. Kalenderen koster 20kr. pr. stk. og ungdomsafdelingen vil
deltage i salget.
Det er godkendt af Afdelingsbestyrelsen, at der kan sættes tre flagstænger op ved klubben så vi
kan reklamere for vores sponsorer og klubben.
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