Referat af generalforsamling i Frederiksberg Boldklub
Afholdt på Ingeborggårdens Plejehjem, 3. sal
Torsdag den 24. februar 2022

Godkendt og underskrevet af:

Frederiksberg den 24. februar 2022

Formand Henrik Amdi Madsen bød forsamlingen velkommen. Han indledte med mindeord om Kjeld Petersen, Erling Jørgensen
samt Jan Busk, som vi mistede i 2021 og her i starten af 2022, 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. Henrik Murmann konstaterede at i alt 43 personer var mødt op,
herunder 34 stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for åben.
Formanden forslog Christine Wettendorff som referent; forslaget blev godkendt.
Stemmeudvalget bestod af Kresten Bang heinfelt og Bent MaKay Christensen.

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 2021
samt hvor godt et sted FB står som fodboldklub anno 2022. Henrik Amdi Madsen så meget frem til indflytningen i Danmarks vel nok
smukkeste klubhus til sommer. Han kom blandt andet også ind på de større og større krav der stilles til det at drive en fodboldklub
med så mange medlemmer på professionel vis. Formanden roste også de ansatte medarbejdere for en stor og flot indsats i et
vanskeligt 2021, samt de mange bolde de formår at jonglere med i hverdagen. Endelig var der en tak til alle frivillige trænere som
ledere, til alle medlemmerne der har hængt i på trods af Coronasituationen samt til FB’s mange samarbejdspartnere.
Spørgsmål/kommentarer til bestyrelsens mundtlige beretning fra salen:
Kommentar fra Benny Jacobsen: Det var en både skriftlig og mundtlig beretning der ville noget. FB vælger at lægge stor vægt på alt
det uden om, som blandt andet betyder at FB står et enormt flot sted og uddelte stor ros til bestyrelsen.
Kommentar fra Poul Lindor Nielsen: Roste FB for et godt arbejde i klubben samt en flot beretning. Han mente at det tydede på en
sund og velsmurt klub, når alle i bestyrelsen ønskede genvalg – med undtagelse af Anders Friis-Hansen, der har ønsket at udtræde.
Poul Lindor Nielsen mente at beretningen beskrev alverdens gode ting og med hjertet på rette sted, samt at FB er markant
anderledes end andre fodboldklubber, hvor der normalt er meget snak om førsteholdet, herunder målsætninger og økonomiske
ressourcer. I FB favner man alle og også det sociale med gode tilbud til alle og ikke kun til førsteholdet. I sin egen refleksion havde
han spurgt sig selv om førsteholdet nu var så vigtigt og var nået frem til at det er børnene der er de vigtigste, at det er dem der er
fremtiden og fundamentet for en fodboldklub, hvorefter han takkede FB for den flotte indsats.
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Kommentar fra Anders Folke Henningsen til bestyrelsens årsplan fra 2021, hvor man ønskede at etablere flere damehold: Anders
Folke Henningsen bød sig til som ressource på dette område.
Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Jørgen Andersen, fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet udviste et overskud på DKK. 250.000,00. Overskuddet skyldtes primært forsinkede ansættelser i forhold til
budgetafsatte midler, manglende muligheder for DBU-kurser med baggrund i Corona-udsættelser samt flere medlemmer end
påregnet. Jørgen Andersen udtrykte tilfredshed med årsregnskabet på trods af overskuddet, men da budgettet for 2022 tilsvarende
er sat med samme underskud, kan overskuddet sagtens forsvares.
Klubbens egenkapital udgør DKK 1.352.467. En stor del af egenkapitalen skal benyttes i forbindelse med det nye klubhus.
Bemærkninger til regnskabet:
Der var ingen bemærkninger, spørgsmål eller kommentarer til regnskabet
Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag samt uddeling af Emil Sørensen Prisen
Der var ingen indkomne forslag - og derfor går man direkte videre til uddeling af til Emil Sørensen Prisen

Emil Sørensen Prisen:
Administrerende leder Martin Busk fik igen ordet og fremlagde og motiverede begrundelserne for tildelingen af årets Emil Sørensen
Pris, der denne gang gik til: Martin Teglman - for sin store indsats igennem 12 år med drengespillerne på årgang 2022.

Punkt 5. Valg af bestyrelse
Henrik Amdi Madsen blev genvalgt til bestyrelsesformand for 2 år.
Nina Dencker Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Anders Friis Hansen ønskede ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen at Malte Meier Carlsen, der var på valg for 1 år, blev valgt
for 2 år og at bestyrelsen samtidig benytter det kommende års tid til at finde et nyt ekstra bestyrelsesmedlem Malte Meier Carlsen
blev herefter valgt for 2 år og forsamlingen accepterede bestyrelsens anmodning.
Christian Kjærgaard blev genvalgt som ekstra bestyrelsesmedlem for 1 år.
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Træner/leder Prisen:
Administrerende leder Martin Busk fik ordet og fremlagde begrundelsen for Træner/Leder Prisen 2021, der gik til: Christian
Kjærgaard - for sin indsats som både bestyrelsesmedlem og U5/U6 samt U16/17 træner i 2021. Christian Kjærgaard takkede for
prisen og var glad og rørt over at hans arbejde blev påskønnet.

Punkt 6. Valg af Suppleant(er).
Morten Høgsdal blev genvalgt som 1. suppleant for 1 år.
Sanne Flex blev genvalgt som 2. suppleant for 1 år.

Punkt 7. Valg af revisorer og en suppleant herfor.

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

Generalforsamlingen sluttede kl. 20. 14

Formand Henrik Amdi Madsen takkede for endnu en succesfuld generalforsamling og uddelte en tak til afgående
bestyrelsesmedlem Anders Friis-Hansen ligesom han takkede dirigent Henrik Murmann for indsatsen.
Formanden takkede ligeledes referent Christine Wettendorff.

Generalforsamlingen blev som altid, afsluttet med et stort FB Hurra.

I alt var der mødt 34 stemmeberettigede medlemmer frem.
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Der var genvalg til de interne revisorer, Henrik Murmann og Kresten Bang Heinfelt samt suppleant herfor, Ove Nikolaisen
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