Referat af digital generalforsamling i Frederiksberg Boldklub
Afholdt privat på adressen C.F. Richs Vej 92, 1. th, 2000 Frederiksberg
Afviklet mandag den 8. februar 2021 kl. 17.30

Godkendt og underskrevet elektronisk af:

Frederiksberg, den 8. februar 2021

Formand Henrik Amdi Madsen bød forsamlingen velkommen. Han indledte med mindeord om Svend Aage Rosted Jensen, Børge
Jessen og Kurt Olsson, som vi mistede i 2020, samt efterfølgende et minuts stilhed til ære for de tre.

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Henrik Murmann blev valgt som dirigent. Henrik Murmann takkede for valget og tilliden og kunne oplyse at generalforsamlingen
var lovligt varslet, da alle punkter jf. vedtægterne, var overholdt. Han fandt ligeledes den digitale generalforsamling for i orden,
under brugen af nødret, i henhold til den verdensomspændende pandemi, kaldet ”Covid-19”, der gjorde at det danske samfund var
underlagt en lang række restriktioner, herunder at mødes flere end fem personer på afholdelsesdagen af generalforsamlingen.
Via onlineværktøjet ’Microsoft Teams’, blev generalforsamlingen derfor afholdt online, samt streamet ud til de tilmeldte
medlemmer og gæster. Henrik Murmann konstaterede at i alt 30 personer var mødt frem, herunder 24 stemmeberettigede
medlemmer. Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for åben.
Formanden forslog Martin Busk som referent; forslaget blev godkendt.
Der blev ikke valgt noget stemmeudvalg, da generalforsamlingen var elektronisk og med mulighed for elektronisk
stemmeoptælling, hvis det blev nødvendigt.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt uddeling af Træner/Leder Prisen
Bestyrelsens beretning:
Henrik Amdi Madsen gennemgik store dele af den skriftlige årsberetning og oplyste i grove træk, de forskellige fokusområder i 2020
samt grundig gennemgang af begrundelsen for kåringen som UEFA Best Grassroots Club 2020, ovenpå de to flotte kåringer fra
2019, som både Københavns og Danmarks Bedste Fodboldklub.
Derudover kom Henrik Amdi Madsen blandt andet også ind på hvordan FB havde klaret sig igennem Coronaåret, året som ingen
havde set komme, da vi skulle starte ud i 2020. Han takkede alle for den store indsats i et utroligt svært og udfordrende år.
Endvidere blev alle nævnt og ingen glemt i det store arbejde for at opretholde FB som Danmarks bedste og mest velfungerende
fodboldklub, ligesom formanden så ind i fremtiden, både hvad angår det kommende nye flotte klubhus med indflytning til juni
2022, samt den sportslige fremtid i klubben.
Spørgsmål til bestyrelsens mundtlige beretning:
Der var ingen spørgsmål til den mundtlige beretning.
Beretningen blev herefter godkendt.
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Dirigent Henrik Murmann
og
Referent Martin Busk

Træner/leder Prisen:
Daglig leder Martin Busk fik ordet og fremlagde begrundelsen for Træner/Leder Prisen 2020, der gik til:
Mikkel Westermann for indsatsen som leder af og cheftræner for vores åbne 3., 4.- og 5. Herresenior. Han har stået i spidsen af en
betydelige medlemsfremgang blandt klubbens breddespillere og sammen med sit øvrige trænerteam sørget for at seniorafdelingen
ved indgangen til 2021, har tilmeldt hele fem åbne seniorhold på 11-mandssiden.

Punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer Jørgen Andersen, fremlagde det reviderede regnskab.

Egenkapitalen er den 31. december 2020 tkr. 1.094.
Alt i alt karakteriserede Jørgen Andersen resultatet som meget tilfredsstillende, særligt set i lyset af et Covid-19 år, hvor de mange
medlemmer har bakket flot op.
Bemærkninger til regnskabet:
Lasse Hoffmann Kirkelund spurgte nærmere ind til regnskabet og om det kunne opdeles i yderligere grupper, så det fremgik mere
tydeligt hvem der betaler til hvad og hvem det er der får mest andel i klubbens udgifter. Til det oplyste kasserer Jørgen Andersen, at
det ikke var muligt, blandt andet grundet personfølsomme oplysninger i forhold til aflønninger.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag samt uddeling af Emil Sørensen Prisen
Der var indkommet et motiveret forsalg fra bestyrelsen omkring en kontingentstigning. Det var på forhånd offentliggjort som en
justering af kontingentet samt strukturen herfor, ligesom man havde opstillet et forslag til et tilrettet kontingentregulativ.
Bestyrelsesmedlem Anders Friis-Hansen motiverede forslaget og kom blandt andet ind på ønsket om at fjerne den årlige
prisindeksregulering og ensrette kontingentet for alle medlemmer, således at man betaler den samme sats, nemlig kr. 2.100 pr. år
pr. medlem, dog med rabatordninger på nogle af de lukkede seniorhold.
Samlet set en mindre kontingentstigning på 9% til hovedparten, ungdomsspillere dog 22%, da det særligt er på dette område
bestyrelsen ønsker at realisere målsætninger omkring rekruttering af trænere, ansatte til den sportslige udvikling samt at se ind i
DBU’s licenssystem.
En enkelt af de fremmødte, Lasse Hoffmann Kirkelund, bad den øvrige forsamling om at overveje om ikke seniorspillere skulle
betale mere og børnespillere mindre.
Da ingen andre af de fremmødte, havde indvendinger mod forslaget, blev det nye kontingentregulativ vedtaget.

Emil Sørensen Prisen:
Daglig leder Martin Busk fik igen ordet og fremlagde og motiverede begrundelserne for tildelingen af årets Emil Sørensen Pris, der
gik til ægteparret Hanne og Skipper Kjærby, for deres flotte og mangeårige frivillige indsats for FB, som henholdsvis for Hanne
Kjærby har budt på roller som ungdomsudvalgsmedlem, ventelisteadministrator samt alverdens øvrige opgaver, mens den for
Skipper Kjærby, har stået på rollen som fodboldtræner i mere end 15 år.
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Regnskabet udviste et lille overskud DKK. 25t. Der har været indtægter på samlet set tkr. 3.445 og udgifter på tkr. 3.414.

Punkt 5. Valg af bestyrelse
Palle Nørgaard Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Jørgen Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Malte Meier Carlsen blev genvalgt ind i bestyrelsen som ekstra medlem for 1 år
Christian Kjærgaard blev genvalgt sind i bestyrelsen som ekstra medlem for 1 år

Punkt 6. Valg af Suppleanter

Punkt 7. Valg af revisorer og en suppleant herfor
Ekstern revisor Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og statsautoriseret revisor Rasmus Rolighed Asmussen blev
genvalgt
Der var genvalg til de interne revisorer, Henrik Murmann og Kresten Bang Heinfelt samt suppleant herfor, Ove Nikolaisen

Punkt 8. Evt.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger under punktet eventuelt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 18.56

Formand Henrik Amdi Madsen takkede for en glimrende generalforsamling, på trods af den digitale udgave og erklærede sig tilfreds
med selve afholdelsen, der blev afprøvet for første – og forhåbentlig eneste gang, nogensinde. Han takkede dirigent Henrik
Murmann for indsatsen. Formanden takkede ligeledes referent Martin Busk samt Peter Møller fra “START! Frederiksberg” der var
behjælpelig med det tekniske Setup i form af lyd, kameraer og streaming.

I alt var der mødt 30 stemmeberettigede medlemmer mødt frem.
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Morten Høgsdal blev genvalgt som Suppleant for 1 år
Sanne Flex blev genvalgt som Suppleant for 1 år
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