
 

 

Referat af generalforsamling i Frederiksberg Boldklub 
Afholdt på i FB’s klubhus, Café 1912, 1. sal 

Torsdag den 2. februar 2023 
 

Godkendt og underskrevet af: 
 

 Dirigent Anders Friis-Hansen   
og  

Referent Jacob Christensen  
 

Frederiksberg den 2. februar 2023 
 

 

Formand Henrik Amdi Madsen bød forsamlingen velkommen. Han indledte med mindeord om Annette Andersen som vi mistede i 

2022. Efterfølgende blev der afholdt et minuts stilhed til ære for Annette.   

 

Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 

  

Anders Friis-Hansen blev valgt som dirigent. Anders Friis-Hansen takkede for valget og tilliden og kunne oplyse at 

generalforsamlingen var lovligt varslet, da alle punkter jf. vedtægterne, var overholdt.  

 

Anders Friis-Hansen konstaterede at i alt 43 personer var mødt op, herunder 32 stemmeberettigede medlemmer.  

 

Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for åben. 

 

Bestyrelsen foreslog Jacob Christensen som referent; forslaget blev godkendt.  

 

Stemmeudvalget bestod af Kresten Bang Heinfelt og Henrik Murmann. 

 

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 2022 

samt hvor godt et sted FB står som fodboldklub anno 2023.  

Henrik Amdi Madsen takkede alle i og omkring klubben for den store indsats og nævnte følgende højdepunkter i det forgange år:  

• Nyt klubhus er taget i brug den 1. august 2022 

• DKK 425.000,00 modtaget i støtte og donationer til inventar 

• Tildeling af en DBU-stjerne ungdomslicens som en af blot 51 fodboldklubber 

• Tildeling af prædikatet DBU Børneklub, som en af landets allerførste 

• 1. Herresenior der overvintrer på 1. pladsen i Københavnsserien med et nyt trænerteam 

• Besøg af H. M Dronningen den 1. september 2022 

• Ansættelsen af Christian Kjærgaard på fuld tid som Food, House- & Event-manager 
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Formanden kom ligeledes ind på at det har været et travlt år med stor uvished og mange opgaver. FB er nået langt, men vil gerne 

nå endnu længere og blive endnu bedre, til gavn for vores medlemmer, ansatte, frivillige og lokalmiljøet. Rekruttering af en ny 

kommerciel og sportslig leder er påbegyndt, og skal især understøtte udviklingen i seniorafdelingen.  

Med ansættelsen af Christian Kjærgaard, har FB taget et stort og vigtigt skridt, og Café 1912 skal være et samlingspunkt og hjerte 

for alle medlemmer.  

Formanden uddelte en særlig tak til Morten Høgsdal for arbejdet med det nye klubhus, som har stået på siden 2013, og under 

adskillige borgmestre og byggeledere. Også stor tak til Martin Busk for den store indsats, der både for Morten og Martin er 

pågående. Morten Høgsdal modtog en gave og applaus for sin store indsats.  

Formanden takkede også Christian Kjærgaard for den store indsats i og bidrag til bestyrelsen og bød Morten Høgsdal velkommen 

retur fra suppleant til bestyrelsesposten, som Christian efterlod, da han blev ansat.   

 

Formanden kom desuden ind på følgende: 

• FB har indberettet 2.290 medlemmer til DIF - og ønsker at gøre en forskel med sit bidrag til dansk fodbold, som en aktiv 

og ambitiøs del af noget større. FB deltager på alle fronter hos DBU og er aktiv i flere projekter.  

• FB er begyndt at aflønne ungdomstrænere, med henblik på øget faglighed og fastholdelse.  

• FB’s opgaver og ansvar vokser, som produktet og huset udvikles og har rejst ønske til DBU København om at indrette 

tilbud, så de passer på virkeligheden. Økonomi er centralt – flere ansatte giver flere forpligtelser og flere opgaver, og her 

skal økonomien kunne hænge sammen. FB ønsker mere moderne digitalisering og tror på med den kommende 

ansættelse af en kommerciel og sportslig leder, at man kan få flere sponsorer.   

• FB er glade for at tage det nye klubhus i brug, hvor der har været lagt penge til side til indretning. Regnskabet udviser et 

underskud på DKK 733.000,00, helt som planlagt brugt til netop klubhuset. Egenkapital lyder på DKK 619.000,00.  

• Der er ambition om at hæve kontingentet. Stigningen skyldes inflation, øgede omkostninger, attraktivt produkt på 

banerne til glæde for alle. Sund udvikling generelt, FB involveres i meget, har dygtige medarbejdere, er aktive på SoMe, 

alt i alt er kompleksiteten øget markant de sidste 10 år, hvilket stiller krav til ansatte og bestyrelse. 

 

Spørgsmål/kommentarer til bestyrelsens mundtlige beretning fra salen: 

 

Ole Nikolajsen spurgte ind til kontingentstigningen og hvordan bestyrelsen stiller sig hvis forslaget til stigningen stemmes ned. 

Dirigenten refererede til punkt 4, hvor der kunne debatteres.  

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Træner/leder Prisen: 

 

Administrerende leder Martin Busk fik ordet og fremlagde begrundelsen for Træner/Leder Prisen 20221, der gik til: Steen Petersen - 

for sin flotte og enestående indsats som U12-træner på årgang 2011. Steen Petersen takkede for prisen og var glad og stolt over at 

hans hårde slid var blevet bemærket.  

 

Punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

 

Kasserer Jørgen Andersen, fremlagde det reviderede regnskab.  
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Regnskabet udviste et kalkuleret underskud på DKK 733.000,00. Underskuddet skyldtes primært investeringer i det nye klubhus, 

særligt inventar. Jørgen Andersen udtrykte tilfredshed med årsregnskabet på trods af underskuddet.  

 

Klubbens egenkapital udgør DKK 619.000,00. Desuden bemærkede Jørgen Andersen at der har været flere engangsudgifter og at 

alle udgifter omkring driften af det nye klubhus endnu ikke er på plads: Det er forbundet med mange udgifter og de er til dels stadig 

ubekendte. Det kræver penge at drive Danmarks smukkeste klubhus. Inklusive bidragene på I alt DKK 425.000,00 er der benyttet 

cirka DKK 1.300.000,00.  

 

Bemærkninger til regnskabet: 

 

Henrik Murmann spurgte til omkostningerne, hvornår gælder hvad fra, og hvad er nyt klubhus? Er det tal for 5 eller for 12 

måneder?  

Jørgen Andersen svarede at tallene både var fra den midlertidige genhusning i skurbyen der fx havde installeret el vandvarmere, 

samt fra det nye klubhus, hvor FB dog endnu ikke har modtaget regninger på el, vand og varme, men hvor midlerne er afsat. Alle 

forventede omkostninger er medregnet.  

 

Mogens Ramsdahl spurgte ind til om det var overvejet at tilpasse lukkede holds kontingenter. 

 Jørgen Andersen svarede at kontingentet reduceres for lukkede hold, der ikke træner og dermed næsten ikke benytter huset.  

 

Desuden blev der spurgt ind til afskrivninger på kontingent, der er steget meget sammenlignet med 2021.  

Jørgen Andersen svarede at der er i 2023 ville blive arbejdet mere ihærdigt på indsamling af skyldigt kontingent. 

 

Mogens Ramsdahl spurgte også til om der blev arbejdet med et konkret budget eller om bestyrelsen opererede i blinde. Hertil 

svarede kassereren, at der naturligvis blev arbejdet med et budget, der endda er blevet brugt rigtig meget tid på mod slutningen af 

2022.   

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag samt uddeling af Emil Sørensen Prisen 

 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer – mens bestyrelsen havde indstillet to forslag, den ene på en kontingentregulering 

og det andet på et førsteholdsgebyr for ungdom U10-U15.  

 

De to forslag blev behandlet hver for sig.  

Morten Høgsdal motiverede begge forslag.   

 

Forslag 1: 

Det første forslag med en kontingentstigning på DKK 500,00 pr. år pr. aktive medlem samt DKK 125,00 pr. år pr. passive medlem, 

blev motiveret med årsag i inflationen (11-12% siden sidste kontingentstigning i 2020), nyt klubhus, flere ansættelser, bredere og 

bedre rammer og ambitioner der gør det nødvendigt at hæve kontingentet. Især udgifterne til og brugen af klubhuset koster mere, 

særligt omkring el, vand og varme. Rengøring af huset er indregnet og bliver en stor post, og det er en nødvendighed at 

rengøringen er bedre end i det tidligere klubhus. Caféen koster også, åde hvad angår fastansat personale og råvarer. Desuden er 

der sket en stor kvalitetsforøgelse på fodboldproduktet og man vil mere med en ny ansættelse af en kommerciel og sportslig leder. 

 

Kommentarer, bemærkninger og spørgsmål:  

Spørgsmål fra Anders Folke Henningsen: Hvorfor forskellige er der forskellige satser?  

 

Svar fra Morten Høgsdal:  

Fordi lukkede hold bruger huset og faciliteterne mindre. Lukkede 11-mands- og 7-mandshold der ikke træner, er stort set aldrig til 

stede udover kampene.  
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Spørgsmål fra Mogens Ramsdahl:  

Hvilken medlemsgruppe er typisk i kontingentrestance og hvad sker der hvis spillere i restance skifter klub? 

 

Svar fra Morten Høgsdal:  

Det er nogenlunde ligeligt fordelt, og man kan ikke slå fast at det er nogle grupper mere end andre.  Der var i 2022 en omsætning 

på intet mindre end cirka 700 medlemmer. Hvis en spiller i kontingentrestance skifter klub, så frigives spillercertifikatet ikke, før 

restancen er afregnet.  

 

Spørgsmål fra Poul Lindor Nielsen:  

I forhold til likviditeten; hvilken merindtægt giver det?  

 

Svar fra Morten Høgsdal:  

Likviditeten er ind- og medregnet, og det bliver cirka DKK 1.000.000,00. 

Kommentar fra Kresten Bang Heinfelt:  

Er bekymret for de udsatte, hvad med de unge? De mærker også inflationen. Ungdomsklubberne hæver også deres beløb, og det 

koster 40% af brugerne. Er bange for, at FB ikke længere vil være for alle. Det er en skam, hvis FB kun er for nogle, og det er et 

voldsomt beløb for mange. Opfordrer bestyrelsen til at tænke i rabatter, understøttelser og lignende til at dække den øgede udgift. 

FB skal jo løfte det sociale, når det er det man siger at man gør. 

 

Svar fra Morten Høgsdal:  

Syntes at Kresten ramte plet, derfor har det også krævet store overvejelser. Tiden er dog også til, at produktet er godt nok til, at det 

er nødvendigt. Cirka 20 medlemmer får dækket omkostninger via Fritidspas. Kontingentstigningen er bestyrelsens bedste bud til at 

understøtte, hvad man vil. Det er væsentligt for bestyrelsen at sige, at det har krævet meget, og der er mange vinkler og hensyn. 

Det bemærkes at der er tale om en stigning på DKK 42,00 pr. måned.  

 

Kommentar fra Bent Christensen, der supplerede med at han var enig med Kresten; det skal ikke ramme de unge. Bent refererede 

til Nørrebro United, hvor det er billigere. Bent syntes det var uacceptabelt, især fordi de unge ingen stemmeret har. 

Kommentar fra Mogens Ramsdahl, der opfordrede til at lave en pulje for trængte familier, så de kan være kontingentfri. 

Bestyrelsen lovede at tage dette input med sig videre.  

 

Herefter gik man videre til afstemningen om kontingentreguleringen, der ville kræve et flertal iblandt de fremmødte. Forslaget blev 

vedtaget med et stort flertal. Nogle få var imod, langt de fleste for. Forslaget blev dermed vedtaget.  

- 

 

Forslag 2: 

Herefter gik man videre til det andet forslag, nemlig et førsteholdsgebyr på DKK 1.000 pr. år pr. medlem på U10-U15 førsteholdene 

på drengesiden:  

Det andet forslag med et førsteholdsgebyr på DKK 1.000,00, blev motiveret med årsag i DBU ungdomslicensen, herunder en øget 

træningsmængde, bedre uddannede trænere, flere ansatte, supervision, behandlingsmuligheder, udviklingssamtaler osv. U10-U15 

spillere får mere, og det kræver mere af FB. 

Kommentarer, bemærkninger og spørgsmål:   

 

Spørgsmål fra Ove Nikolajsen:  

Findes det andre steder?  

 

Svar fra Morten Høgsdal:  

Ja, det findes i en del andre klubber og også med en langt dyrere takst end DKK 1.000,00.  
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Kommentar fra Kresten Bang Heinfelt: Det kommer til at koste medlemmer. Det er en selekteringsmetode der er meget ulig FB. 

Kresten opponerer imod forslaget og kalder det en glidebane. Argumentation er i og for sig ok, men det rammer alt for skævt og 

det udelukker de drenge der ikke måtte have råd, for at spille på et førstehold. Det vil koste dygtige spillere.   

 

Kommentar fra Bent Christensen, der erklærede sig enig med Kresten. 

Kommentar fra Anders Folke Henningsen, der erklærede sig enig med Kresten og spurgte ind til hvor mange spillere er der tale om 

samt efterspurgte løsninger for disse.  

 

Svar fra Morten Høgsdal:  

Det drejer sig om cirka 70-80 spillere i alt.  

Kommentar fra Mogens Ramsdahl: Forstår godt ideen, problemet er at det går ud over børnene. Opfordrer til at tage et kig ind i 

den pulje han tidligere nævnte. Mogens opponerer imod forslaget.  

Kommentar fra Henrik Murmann, der mente at man skulle se på nogle kommunale løsninger og procedurer, der skulle undersøges 

nærmere. Det kunne også være man skulle undersøge muligheden for fondsmidler som støtte.  

Spørgsmål fra Christian Kjærgaard:  

Hvad nu, hvis et hold modsætter sig? Er førsteholdet så bare andetholdet? 

Svar fra Morten Høgsdal:  

Størstedelen er nok parate til at betale, det er i hvert fald forventningen, men medgiver også at der kan kan være tilfælde, hvor det 

ikke er muligt.  

 

Spørgsmål fra Ivar Koed, på om det var før vedtaget kontingentstigning på DKK 500,00 plus DKK 1.000,00 i gebyr, hvilket han fik 

bekræftet. Ivar Koed supplerede herefter med at der så var tale om en fordobling og at det er voldsomt og kan skabe reaktioner, 

hvorfor Ivar ikke kunne tilslutte sig forslaget.  

 

Kommentar fra Max Wettendorff, der påpegede at det var en uheldig glidebane, der kommer til at ramme helt skævt, hvorfor Max 

ikke kunne tilslutte sig forslaget. 

 

Kommentar fra Steen Petersen, der erklærede sig helt enig med Max, Steen var som førsteholdstræner meget bekymret for hvor 

mange spillere han ville miste. Det er i forvejen mange penge for forældrene, og derudover er der udgifter til ture og rejser med en 

større egenbetaling. Steen kunne ikke tilslutte sig forslaget. 

 

Morten Høgsdal afsluttede bestyrelsens motivation med at man var fremkommet med bedste bud på løsning og balance. Morten 

udviste i samme ombæring forståelse for modstanden mod forslaget fra de fremmødte.  

 

Herefter gik man videre til afstemningen om et førsteholdsgebyr på DKK 1.000,00, der ville kræve et flertal iblandt de fremmødte. 

Forslaget blev forkastet med et stort flertal. 9 personer var for, resten af de 32 stemmeberettigede var imod.  

Forslaget faldt og blev dermed nedstemt. 

 

Herefter gik man 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: Ivar Koed - for sin store indsats som formand for FB Fonden siden 2009. Det var en tydelig 

stolt, beæret og rørt Ivar Koed der modtog prisen.  
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Punkt 5. Valg af bestyrelse 

Jørgen Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

 

Palle Nørgaard Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

 

Morten Høgsdal blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Denne ville normalt være 2 år, men der er 1 år tilbage af en 

eksisterende valgperiode, hvorfor der er valg for en periode på 2 år til generalforsamlingen i 2024.  

 

Malte Meier Carlsen blev genvalgt som ekstra bestyrelsesmedlem for 1 år. 

 

Lasse Glenstrup, der kort præsenterede sig selv, var indstillet af bestyrelsen som ekstra bestyrelsesmedlem for 1 år og blev 

automatisk valgt. 

 

 

Punkt 6. Valg af Suppleant(er). 

 

Sanne Flex blev genvalgt som 1. suppleant for 1 år. 

 

Bestyrelsen valgte ikke at indstille en 2. suppleant.   

 

 

Punkt 7. Valg af revisorer og en suppleant herfor. 

 

Der var genvalg til de interne revisorer, Henrik Murmann og Kresten Bang Heinfelt samt suppleant herfor, Ove Nikolaisen 

 

 

Punkt 8. Evt. 

 

Henrik Murmann håbede at bestyrelsen ville søge midler som ikke kommer til at ramme medlemmerne. 

Ingen andre spørgsmål eller bemærkninger under punktet eventuelt.  

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.09 

 

Formand Henrik Amdi Madsen takkede for endnu en god generalforsamling, takkede de fremmødte for gode og vigtige inputs og 

kommentarer, ønskede tillykke til både de genvalgte og de nyvalgte samt uddelte en tak til dirigent Anders Friis-Hansen for 

indsatsen. Formanden takkede ligeledes referent Jacob Christensen. 

 

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

 

 

I alt var der mødt 32 stemmeberettigede medlemmer frem. 
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Referat af generalforsamling i Frederiksberg Boldklub 
Afholdt på i FB’s klubhus, Café 1912, 1. sal 


Torsdag den 2. februar 2023 
 


Godkendt og underskrevet af: 
 


 Dirigent Anders Friis-Hansen   
og  


Referent Jacob Christensen  
 


Frederiksberg den 2. februar 2023 
 


 


Formand Henrik Amdi Madsen bød forsamlingen velkommen. Han indledte med mindeord om Annette Andersen som vi mistede i 


2022. Efterfølgende blev der afholdt et minuts stilhed til ære for Annette.   


 


Punkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 


  


Anders Friis-Hansen blev valgt som dirigent. Anders Friis-Hansen takkede for valget og tilliden og kunne oplyse at 


generalforsamlingen var lovligt varslet, da alle punkter jf. vedtægterne, var overholdt.  


 


Anders Friis-Hansen konstaterede at i alt 43 personer var mødt op, herunder 32 stemmeberettigede medlemmer.  


 


Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for åben. 


 


Bestyrelsen foreslog Jacob Christensen som referent; forslaget blev godkendt.  


 


Stemmeudvalget bestod af Kresten Bang Heinfelt og Henrik Murmann. 


 


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 2022 


samt hvor godt et sted FB står som fodboldklub anno 2023.  


Henrik Amdi Madsen takkede alle i og omkring klubben for den store indsats og nævnte følgende højdepunkter i det forgange år:  


• Nyt klubhus er taget i brug den 1. august 2022 


• DKK 425.000,00 modtaget i støtte og donationer til inventar 


• Tildeling af en DBU-stjerne ungdomslicens som en af blot 51 fodboldklubber 


• Tildeling af prædikatet DBU Børneklub, som en af landets allerførste 


• 1. Herresenior der overvintrer på 1. pladsen i Københavnsserien med et nyt trænerteam 


• Besøg af H. M Dronningen den 1. september 2022 


• Ansættelsen af Christian Kjærgaard på fuld tid som Food, House- & Event-manager 







 


 


Formanden kom ligeledes ind på at det har været et travlt år med stor uvished og mange opgaver. FB er nået langt, men vil gerne 


nå endnu længere og blive endnu bedre, til gavn for vores medlemmer, ansatte, frivillige og lokalmiljøet. Rekruttering af en ny 


kommerciel og sportslig leder er påbegyndt, og skal især understøtte udviklingen i seniorafdelingen.  


Med ansættelsen af Christian Kjærgaard, har FB taget et stort og vigtigt skridt, og Café 1912 skal være et samlingspunkt og hjerte 


for alle medlemmer.  


Formanden uddelte en særlig tak til Morten Høgsdal for arbejdet med det nye klubhus, som har stået på siden 2013, og under 


adskillige borgmestre og byggeledere. Også stor tak til Martin Busk for den store indsats, der både for Morten og Martin er 


pågående. Morten Høgsdal modtog en gave og applaus for sin store indsats.  


Formanden takkede også Christian Kjærgaard for den store indsats i og bidrag til bestyrelsen og bød Morten Høgsdal velkommen 


retur fra suppleant til bestyrelsesposten, som Christian efterlod, da han blev ansat.   


 


Formanden kom desuden ind på følgende: 


• FB har indberettet 2.290 medlemmer til DIF - og ønsker at gøre en forskel med sit bidrag til dansk fodbold, som en aktiv 


og ambitiøs del af noget større. FB deltager på alle fronter hos DBU og er aktiv i flere projekter.  


• FB er begyndt at aflønne ungdomstrænere, med henblik på øget faglighed og fastholdelse.  


• FB’s opgaver og ansvar vokser, som produktet og huset udvikles og har rejst ønske til DBU København om at indrette 


tilbud, så de passer på virkeligheden. Økonomi er centralt – flere ansatte giver flere forpligtelser og flere opgaver, og her 


skal økonomien kunne hænge sammen. FB ønsker mere moderne digitalisering og tror på med den kommende 


ansættelse af en kommerciel og sportslig leder, at man kan få flere sponsorer.   


• FB er glade for at tage det nye klubhus i brug, hvor der har været lagt penge til side til indretning. Regnskabet udviser et 


underskud på DKK 733.000,00, helt som planlagt brugt til netop klubhuset. Egenkapital lyder på DKK 619.000,00.  


• Der er ambition om at hæve kontingentet. Stigningen skyldes inflation, øgede omkostninger, attraktivt produkt på 


banerne til glæde for alle. Sund udvikling generelt, FB involveres i meget, har dygtige medarbejdere, er aktive på SoMe, 


alt i alt er kompleksiteten øget markant de sidste 10 år, hvilket stiller krav til ansatte og bestyrelse. 


 


Spørgsmål/kommentarer til bestyrelsens mundtlige beretning fra salen: 


 


Ole Nikolajsen spurgte ind til kontingentstigningen og hvordan bestyrelsen stiller sig hvis forslaget til stigningen stemmes ned. 


Dirigenten refererede til punkt 4, hvor der kunne debatteres.  


 


Beretningen blev herefter godkendt. 


 


Træner/leder Prisen: 


 


Administrerende leder Martin Busk fik ordet og fremlagde begrundelsen for Træner/Leder Prisen 20221, der gik til: Steen Petersen - 


for sin flotte og enestående indsats som U12-træner på årgang 2011. Steen Petersen takkede for prisen og var glad og stolt over at 


hans hårde slid var blevet bemærket.  


 


Punkt 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 


 


Kasserer Jørgen Andersen, fremlagde det reviderede regnskab.  


 


 







 


 


Regnskabet udviste et kalkuleret underskud på DKK 733.000,00. Underskuddet skyldtes primært investeringer i det nye klubhus, 


særligt inventar. Jørgen Andersen udtrykte tilfredshed med årsregnskabet på trods af underskuddet.  


 


Klubbens egenkapital udgør DKK 619.000,00. Desuden bemærkede Jørgen Andersen at der har været flere engangsudgifter og at 


alle udgifter omkring driften af det nye klubhus endnu ikke er på plads: Det er forbundet med mange udgifter og de er til dels stadig 


ubekendte. Det kræver penge at drive Danmarks smukkeste klubhus. Inklusive bidragene på I alt DKK 425.000,00 er der benyttet 


cirka DKK 1.300.000,00.  


 


Bemærkninger til regnskabet: 


 


Henrik Murmann spurgte til omkostningerne, hvornår gælder hvad fra, og hvad er nyt klubhus? Er det tal for 5 eller for 12 


måneder?  


Jørgen Andersen svarede at tallene både var fra den midlertidige genhusning i skurbyen der fx havde installeret el vandvarmere, 


samt fra det nye klubhus, hvor FB dog endnu ikke har modtaget regninger på el, vand og varme, men hvor midlerne er afsat. Alle 


forventede omkostninger er medregnet.  


 


Mogens Ramsdahl spurgte ind til om det var overvejet at tilpasse lukkede holds kontingenter. 


 Jørgen Andersen svarede at kontingentet reduceres for lukkede hold, der ikke træner og dermed næsten ikke benytter huset.  


 


Desuden blev der spurgt ind til afskrivninger på kontingent, der er steget meget sammenlignet med 2021.  


Jørgen Andersen svarede at der er i 2023 ville blive arbejdet mere ihærdigt på indsamling af skyldigt kontingent. 


 


Mogens Ramsdahl spurgte også til om der blev arbejdet med et konkret budget eller om bestyrelsen opererede i blinde. Hertil 


svarede kassereren, at der naturligvis blev arbejdet med et budget, der endda er blevet brugt rigtig meget tid på mod slutningen af 


2022.   


 


Regnskabet blev herefter godkendt. 


 


Punkt 4. Behandling af indkomne forslag samt uddeling af Emil Sørensen Prisen 


 


Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer – mens bestyrelsen havde indstillet to forslag, den ene på en kontingentregulering 


og det andet på et førsteholdsgebyr for ungdom U10-U15.  


 


De to forslag blev behandlet hver for sig.  


Morten Høgsdal motiverede begge forslag.   


 


Forslag 1: 


Det første forslag med en kontingentstigning på DKK 500,00 pr. år pr. aktive medlem samt DKK 125,00 pr. år pr. passive medlem, 


blev motiveret med årsag i inflationen (11-12% siden sidste kontingentstigning i 2020), nyt klubhus, flere ansættelser, bredere og 


bedre rammer og ambitioner der gør det nødvendigt at hæve kontingentet. Især udgifterne til og brugen af klubhuset koster mere, 


særligt omkring el, vand og varme. Rengøring af huset er indregnet og bliver en stor post, og det er en nødvendighed at 


rengøringen er bedre end i det tidligere klubhus. Caféen koster også, åde hvad angår fastansat personale og råvarer. Desuden er 


der sket en stor kvalitetsforøgelse på fodboldproduktet og man vil mere med en ny ansættelse af en kommerciel og sportslig leder. 


 


Kommentarer, bemærkninger og spørgsmål:  


Spørgsmål fra Anders Folke Henningsen: Hvorfor forskellige er der forskellige satser?  


 


Svar fra Morten Høgsdal:  


Fordi lukkede hold bruger huset og faciliteterne mindre. Lukkede 11-mands- og 7-mandshold der ikke træner, er stort set aldrig til 


stede udover kampene.  







 


 


Spørgsmål fra Mogens Ramsdahl:  


Hvilken medlemsgruppe er typisk i kontingentrestance og hvad sker der hvis spillere i restance skifter klub? 


 


Svar fra Morten Høgsdal:  


Det er nogenlunde ligeligt fordelt, og man kan ikke slå fast at det er nogle grupper mere end andre.  Der var i 2022 en omsætning 


på intet mindre end cirka 700 medlemmer. Hvis en spiller i kontingentrestance skifter klub, så frigives spillercertifikatet ikke, før 


restancen er afregnet.  


 


Spørgsmål fra Poul Lindor Nielsen:  


I forhold til likviditeten; hvilken merindtægt giver det?  


 


Svar fra Morten Høgsdal:  


Likviditeten er ind- og medregnet, og det bliver cirka DKK 1.000.000,00. 


Kommentar fra Kresten Bang Heinfelt:  


Er bekymret for de udsatte, hvad med de unge? De mærker også inflationen. Ungdomsklubberne hæver også deres beløb, og det 


koster 40% af brugerne. Er bange for, at FB ikke længere vil være for alle. Det er en skam, hvis FB kun er for nogle, og det er et 


voldsomt beløb for mange. Opfordrer bestyrelsen til at tænke i rabatter, understøttelser og lignende til at dække den øgede udgift. 


FB skal jo løfte det sociale, når det er det man siger at man gør. 


 


Svar fra Morten Høgsdal:  


Syntes at Kresten ramte plet, derfor har det også krævet store overvejelser. Tiden er dog også til, at produktet er godt nok til, at det 


er nødvendigt. Cirka 20 medlemmer får dækket omkostninger via Fritidspas. Kontingentstigningen er bestyrelsens bedste bud til at 


understøtte, hvad man vil. Det er væsentligt for bestyrelsen at sige, at det har krævet meget, og der er mange vinkler og hensyn. 


Det bemærkes at der er tale om en stigning på DKK 42,00 pr. måned.  


 


Kommentar fra Bent Christensen, der supplerede med at han var enig med Kresten; det skal ikke ramme de unge. Bent refererede 


til Nørrebro United, hvor det er billigere. Bent syntes det var uacceptabelt, især fordi de unge ingen stemmeret har. 


Kommentar fra Mogens Ramsdahl, der opfordrede til at lave en pulje for trængte familier, så de kan være kontingentfri. 


Bestyrelsen lovede at tage dette input med sig videre.  


 


Herefter gik man videre til afstemningen om kontingentreguleringen, der ville kræve et flertal iblandt de fremmødte. Forslaget blev 


vedtaget med et stort flertal. Nogle få var imod, langt de fleste for. Forslaget blev dermed vedtaget.  


- 


 


Forslag 2: 


Herefter gik man videre til det andet forslag, nemlig et førsteholdsgebyr på DKK 1.000 pr. år pr. medlem på U10-U15 førsteholdene 


på drengesiden:  


Det andet forslag med et førsteholdsgebyr på DKK 1.000,00, blev motiveret med årsag i DBU ungdomslicensen, herunder en øget 


træningsmængde, bedre uddannede trænere, flere ansatte, supervision, behandlingsmuligheder, udviklingssamtaler osv. U10-U15 


spillere får mere, og det kræver mere af FB. 


Kommentarer, bemærkninger og spørgsmål:   


 


Spørgsmål fra Ove Nikolajsen:  


Findes det andre steder?  


 


Svar fra Morten Høgsdal:  


Ja, det findes i en del andre klubber og også med en langt dyrere takst end DKK 1.000,00.  







 


 


Kommentar fra Kresten Bang Heinfelt: Det kommer til at koste medlemmer. Det er en selekteringsmetode der er meget ulig FB. 


Kresten opponerer imod forslaget og kalder det en glidebane. Argumentation er i og for sig ok, men det rammer alt for skævt og 


det udelukker de drenge der ikke måtte have råd, for at spille på et førstehold. Det vil koste dygtige spillere.   


 


Kommentar fra Bent Christensen, der erklærede sig enig med Kresten. 


Kommentar fra Anders Folke Henningsen, der erklærede sig enig med Kresten og spurgte ind til hvor mange spillere er der tale om 


samt efterspurgte løsninger for disse.  


 


Svar fra Morten Høgsdal:  


Det drejer sig om cirka 70-80 spillere i alt.  


Kommentar fra Mogens Ramsdahl: Forstår godt ideen, problemet er at det går ud over børnene. Opfordrer til at tage et kig ind i 


den pulje han tidligere nævnte. Mogens opponerer imod forslaget.  


Kommentar fra Henrik Murmann, der mente at man skulle se på nogle kommunale løsninger og procedurer, der skulle undersøges 


nærmere. Det kunne også være man skulle undersøge muligheden for fondsmidler som støtte.  


Spørgsmål fra Christian Kjærgaard:  


Hvad nu, hvis et hold modsætter sig? Er førsteholdet så bare andetholdet? 


Svar fra Morten Høgsdal:  


Størstedelen er nok parate til at betale, det er i hvert fald forventningen, men medgiver også at der kan kan være tilfælde, hvor det 


ikke er muligt.  


 


Spørgsmål fra Ivar Koed, på om det var før vedtaget kontingentstigning på DKK 500,00 plus DKK 1.000,00 i gebyr, hvilket han fik 


bekræftet. Ivar Koed supplerede herefter med at der så var tale om en fordobling og at det er voldsomt og kan skabe reaktioner, 


hvorfor Ivar ikke kunne tilslutte sig forslaget.  


 


Kommentar fra Max Wettendorff, der påpegede at det var en uheldig glidebane, der kommer til at ramme helt skævt, hvorfor Max 


ikke kunne tilslutte sig forslaget. 


 


Kommentar fra Steen Petersen, der erklærede sig helt enig med Max, Steen var som førsteholdstræner meget bekymret for hvor 


mange spillere han ville miste. Det er i forvejen mange penge for forældrene, og derudover er der udgifter til ture og rejser med en 


større egenbetaling. Steen kunne ikke tilslutte sig forslaget. 


 


Morten Høgsdal afsluttede bestyrelsens motivation med at man var fremkommet med bedste bud på løsning og balance. Morten 


udviste i samme ombæring forståelse for modstanden mod forslaget fra de fremmødte.  


 


Herefter gik man videre til afstemningen om et førsteholdsgebyr på DKK 1.000,00, der ville kræve et flertal iblandt de fremmødte. 


Forslaget blev forkastet med et stort flertal. 9 personer var for, resten af de 32 stemmeberettigede var imod.  


Forslaget faldt og blev dermed nedstemt. 


 


Herefter gik man 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: Ivar Koed - for sin store indsats som formand for FB Fonden siden 2009. Det var en tydelig 


stolt, beæret og rørt Ivar Koed der modtog prisen.  


 







 


 


Punkt 5. Valg af bestyrelse 


Jørgen Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 


 


Palle Nørgaard Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 


 


Morten Høgsdal blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Denne ville normalt være 2 år, men der er 1 år tilbage af en 


eksisterende valgperiode, hvorfor der er valg for en periode på 2 år til generalforsamlingen i 2024.  


 


Malte Meier Carlsen blev genvalgt som ekstra bestyrelsesmedlem for 1 år. 


 


Lasse Glenstrup, der kort præsenterede sig selv, var indstillet af bestyrelsen som ekstra bestyrelsesmedlem for 1 år og blev 


automatisk valgt. 


 


 


Punkt 6. Valg af Suppleant(er). 


 


Sanne Flex blev genvalgt som 1. suppleant for 1 år. 


 


Bestyrelsen valgte ikke at indstille en 2. suppleant.   


 


 


Punkt 7. Valg af revisorer og en suppleant herfor. 


 


Der var genvalg til de interne revisorer, Henrik Murmann og Kresten Bang Heinfelt samt suppleant herfor, Ove Nikolaisen 


 


 


Punkt 8. Evt. 


 


Henrik Murmann håbede at bestyrelsen ville søge midler som ikke kommer til at ramme medlemmerne. 


Ingen andre spørgsmål eller bemærkninger under punktet eventuelt.  


 


 


Generalforsamlingen sluttede kl. 21.09 


 


Formand Henrik Amdi Madsen takkede for endnu en god generalforsamling, takkede de fremmødte for gode og vigtige inputs og 


kommentarer, ønskede tillykke til både de genvalgte og de nyvalgte samt uddelte en tak til dirigent Anders Friis-Hansen for 


indsatsen. Formanden takkede ligeledes referent Jacob Christensen. 


 


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


 


 


I alt var der mødt 32 stemmeberettigede medlemmer frem. 
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