
 

Referat fra generalforsamlingen 30/1 2022 
 
Valg af dirigent.  
Forslået Brian Brønd. Valgt 
 
Valg af referent. 
Forslået Per Edvardsen. Valgt 
 
Formandens beretning fra det forløbne år. 
 

Igen må bestyrelsens beretning desværre starte med at omtale Covid-19, som igen i 
2021 var med til at sætte dagsordenen ikke bare i BB, men jo i hele verdenen; Covid-
19 har været det store tema i 2021 på verdensplan 

Året startede op med nedlukning, som blev forlænget godt ind i 2021, og først d. 1. 
marts blev der igen lukket op for aktiviteter i klubben igen. Det betød blandt andet, 
at vi måtte opkræve kontingent midt i nedlukningen. Heldigvis var der stor 
opbakning fra vores medlemmer, både til at betale kontingent og til, at familier i 
svære situationer kunne fritages. Så en stor tak til alle vores medlemmer for 
opbakning og forståelse i årets løb! 

 

Bedst som aktiviteterne var gået i gang, blev vi af kommunen opfordret til at lukke 
ned på grund af højt incidenstal i kommunen. Det var et dilemma for bestyrelsen om 
vi skulle følge den lokale opfordring fra kommunen, eller de nationale fra 
sundhedsmyndighederne – vi valgte de sidste og holdt åbent. Det medførte en tur i 
mediemøllen, men heldigvis igen stor opbakning fra trænere, medlemmer og 
forældre. Og heldigvis betød det ikke et øget smittetal i kommunen, men helt sikkert 
større glæde hos børnene og de unge mennesker. 

 

Derfra fik Covid-19 ved første øjekast en mindre betydning for os i Bagsværd 
Boldklub; træningerne kunne forløbe som de plejede og vi kunne spille kampe på 
normal vis. Vi blev ramt af Covid-19 med jævne mellemrum, både hos os selv og hos 
modstandere, som betød aflysninger af kampe og træninger og isolation af hele hold 
– det var i lille skala, og vi kunne spille bold! 

  



 

Men ved nærmere eftertanke, har Covid-19 også i 2021 haft en massiv indvirkning 
på livet i BB. Ja, vi kunne træne og spille kampe som vi plejer. Men skiftende 
restriktioner og retningslinjer har i den grad påvirket foreningslivet i BB. Når vi ikke 
må samles efter en træning, når vi skal komme lige inden træningen starter og gå 
igen så snart den er slut, når vi ikke må klæde om sammen, når vi ikke må samles i 
caféen eller klubhuset, når vi ikke kan holde afslutninger sammen og når planlagte 
ture må aflyses, så lider vores fællesskab under det.  

Og det er fællesskabet som er det helt unikke i en forening og især i Bagsværd 
Boldklub. Det er ikke kun på banen at vi skal stå sammen som hold, men i mindst 
ligeså høj grad udenfor banen. Fællesskabet i en idrætsforening er unikt, og er svært 
at finde andre steder. Jeg håber 2022 vil give os mulighed for igen at dyrke og sætte 
fokus på fællesskabet i 2022. Det bliver i hvert fald et fokus i bestyrelsen, og jeg 
håber at alle medlemmer, frivillige og andre med tilknytning til klubben vil bakke op 
om det – det kommer til at kræve en indsats, og der er vaner som skal aflæres. Men 
det skylder vi hinanden og især vores børn og unge i klubben. 

 

Heldigvis har vi i BB også kunne fokusere på andet en Covid-19, og året har budt på 
mange gode oplevelser, både på og uden for banen: 

 

Vores kunstgræs blev skiftet i foråret/forsommeren. Byggeriet betød at vi i en lang 
periode ikke havde adgang til vores eget kunstgræs. Heldigvis mødte vi meget stor 
hjælpsomhed fra de omkringliggende klubber; både Gladsaxe Hero, AB og sågar 
Bagsværd Kostskole tilbød os baneplads til både kampe og træning, så perioden 
forløb forholdsvist smertefrit. Nu er kunstgræsset så klar, og det betyder blandt 
andet, at vores træningsareal er udvidet med ca. 650 kvm. Banen er en ny slags 
bane, blandt andet med sand i stedet for granulat, og vi har mødt udfordringer i 
brugen af banen, som blandt andet har vist sig at være meget glat. Vi har nu direkte 
dialog med entreprenøren om udfordringerne, og håber det kan hjælpe. Med den 
nye bane er der også kommet nye mål, og vi budgetterer med flere mål her i 2022. 
Lyset er endnu ikke på plads, da der mangler byggetilladelse til at sætte masten op. 
Det sker forhåbentlig snart, og vi er i den forbindelse i dialog med forvaltningen om 
lyset generelt, som vi mener godt kunne trænge til en opdatering. 

 

Vores kunstgræs stod klar til sommerens fodboldskole, som blev afviklet i august. På 
mange måder en god fodboldskole, med mange glade børn. Vi har også fået 



 

feedback fra deltagerne og deres forældre, og den tager vi med når vi planlægger 
dette års fodboldskole. Der har også været afholdt mindre fodboldskoler et par 
gange henover året – alle med stor succes. 

 

Vores samarbejde med Lyngby Boldklub, gennem ”det blå netværk” er blevet 
formaliseret. Vores aftale indeholder både en sportslig og en mere kommerciel del. 
Hvor den sportslige del handler om at styrke vores tilbud til medlemmerne, blandt 
andet gennem kurser og sparring til trænerne, handler den kommercielle del om at 
styrke selve fundamentet i klubben, herunder det økonomiske og organisatoriske 
set-up. 

 

I forhold til det økonomiske set-up har vi igen i år haft fokus på sponsorarbejdet, og 
har tilknyttet yderligere ”klub-sponsorer”, som bidrager positivt til vores økonomi i 
klubben. Vi barsler derudover med en ”Erhvervsklub” i Bagsværd Boldklub. En 
erhvervsklub tilbyder lokale og andre virksomheder et fælles netværk initieret af BB. 
I netværket vil der være mulighed for fælles sparring og gode oplevelser. Idéen er 
kommet ”udefra” og vi har tilknyttet en person, Morten, som er primus motor på 
idéen. Det er i sin meget spæde start, så vi kan fortælle mere efterhånden som der 
sker mere med netværket. For BB håber vi, både at det bidrager til økonomien, at vi 
bliver mere tydelige i lokalområdet, og at netværket selvfølgelig er en gevinst for 
virksomheder i området, herunder vores nuværende sponsorer. 

 

I 2021 har vi haft særligt fokus på vores børne- og ungdomsafdeling; vi har haft 
glæde af Lars og Noah, vores børneudviklingstrænere i over et år nu. De er i dialog 
med både trænere og spillere på årgangene i klubben, hvor de kan supervisere, 
sparre, være bindeled til bestyrelsen og på anden vis bidrage i den afdeling. 
Derudover afholder de målmands- og specifiktræninger, og er med i udviklingen af 
klubbens børneafdeling. De afholdt bland andet en pigedag i august, og det har 
været med til at vi nu har pigehold på næsten alle årgange i klubben.  

Deres arbejde har været medvirkende til, at vi nu er snublende tæt på at kunne lade 
os certificere som en officiel DBU Børneklub. Dét bliver en opgave som bestyrelsen 
skal tage stilling til i starten af den kommende periode. 

 



 

Vores fokus på børne- og ungdomsafdelingen har betydet, at vi har prioriteret at 
ansætte ungtrænere til mange af holdene. Det er selvfølgelig for at støtte og hjælpe 
vores trænere, så de har flere hænder og fødder til rådighed. Det er også for at 
forsøge at etablere en fødekæde, så vi fremover måske kan få lettere ved at 
rekruttere trænere til vores hold. 

 

Det har nemlig vist sig, at det er en stadig stigende udfordring at finde trænere til 
vores hold. En udfordring som vi deler med langt de fleste klubber. Vi er afhængige 
af forældretrænere i hvert fald til og med u14, hvorefter vi kan ansætte trænere 
som ikke er forældretrænere. Vores udfordring med at finde trænere har i år 
betydet, at Lars og Noah har måttet træner flere hold, hvilket naturligvis har taget 
tid fra deres egentlige funktion i klubben. Så et fokus for bestyrelsen i den 
kommende periode bliver at forsøge at finde nye veje til at rekruttere trænere til 
vores hold. 

 

Økonomi 

 

Vi gik ud af 2020 med overskud, og det samme gør sig gældende i år.  

Vores sponsorer og stabile kontingentindtægter bidrager i høj grad til at vi kan have 
en sund økonomi, og blandt andet prioritere ungtrænere og 
børneudviklingstrænere.  

Men den skyldes også en sikker hånd i styringen af økonomien, struktureret og 
veldokumenteret arbejde med indtægter og udgifter og styr på vores indberetninger 
til forvaltningen hvad angår medlemstal og trænerudgifter.  

Stor tak til Henrik for arbejdet som kasserer og til Per for kæmpe hjælp til 
administrationen i dette år, jeg håber det fortsætter! 

 

Medlemmer 

Vi har øget vores medlemstal fra 932 sidste år til 1060 i år. Tilgangen skyldes 
førnævnte tilgang på pigesiden og et målrettet arbejde med at tage spillere ind fra 



 

ventelisterne på de hold hvor der har været plads. Vi har stadig ca. 250 børn og unge 
på ventelisten. 

Det er klart, at vi hele tiden skal overveje hvor mange medlemmer vi skal have ind, 
og vi har plads til. Vi er begrænset af vores kapacitet, og vi skal ikke tage 
medlemmer ind for enhver pris.  

 

I det kommende år, skal bestyrelsen overveje om det er tid til en dialog med 
politikere og forvaltning om vores kapacitetsudfordringer, og om de kan løses. 

 

Ungdom 

Vi har en kæmpe børne- og ungdomsafdeling, og der skal lyde en stor tak til alle 
trænere og frivillige for jeres store engagement. 

Vi har ca. 30 turneringshold og flere 3- og 5-mands hold som spiller stævner, så der 
er som tidligere nævnt tryk på kapaciteten på stadion, både til hverdag og i 
weekenderne. 

 

Vi har igen i år gennemført trænerkurser, og er vil blive flere i år. Vi skal også finde 
ud af hvordan vi bedst uddanner og opkvalificerer vores ungtrænere. 

 

Sportsligt har det været endnu et godt år, men mange resultater, herunder har vores 
u19d spillet en flot sæson i Øst2, vores u17 i mesterrækken, og flere hold blev kåret 
som sjællandsmestre. 

 

Nørhalne Cup måtte desværre aflyses, men vi håber at kunne gennemføre i år, og at 
mange hold vil deltage i Nørhalne Cup, så vi kan styrke sammenholdet på tværs af 
holdene i klubben. 

 



 

Herresenior 

 

Klubbens førstehold er godt i gang med at skrive historie. De sluttede sæsonen af 
med at blive sjællandsmestre i serie 2, og ligger godt til i serie 1. Det er kun anden 
gang i historien at vi har et hold i serie 1, og hvis holdet formår at blive i serie 1, vil 
det være første gang nogensinde at det sker 

 

Kvindesenior 

På kvindeseniorsiden har Kaj virkelig formået at fortsætte med videreudviklingen af 
en socialt og sportsligt stærk afdeling. Vi har mange unge piger på vores seniorhold, 
og de går virkelig til den til både træning og kamp, og der er stadig to 8-mands hold. 
De kampe jeg har set har vist stor fremgang med det fodboldmæssige, og ingen tvivl 
om at det sociale er helt i top. 

 

 

2022 

 

I 2022 mener jeg, at Fællesskabet skal have bestyrelsens største prioritet. Vi slipper 
de sidste restriktioner om ganske få dage, og kan forhåbentlig se frem til en 
dagsorden som ikke er dikteret af Covid-19, og hvor foreningslivet nok i en eller 
anden udstrækning skal genetableres.  

Sociale arrangementer både i BB og rundt i landet skal hjælpe os, ligesom de 
ugentlige træninger og kampe er vigtige fællesskabende aktiviteter, både før, under 
og efter kamp og træning. 

 

Derudover skal vi bygge videre på et godt fundament i vores børne- og 
ungdomsafdelinger, og stadig udvikle vores tilbud til vores medlemmer, blandt 
andet gennem bedst muligt støtte og opbakning til alle vores frivillige. Vi skal også 
beslutte om vi vil være officiel DBU børneklub. 



 

 

Bestyrelsen skal også drøfte hvordan der skal skabes en yderligere dialog med både 
vores forvaltning, politikerne, øvrige foreninger og dem vi deler faciliteter med. 

 

Jeg er sikker på, at der venter mange sjove, spændende og udviklende oplevelser i 
2022 – og vi kan alle glæde os. 

 

Men inden da, vil jeg på egne og bestyrelsens vegne sige stor tak til alle trænere, 
frivillige og ansatte for en kæmpe indsats i 2021. Bagsværd Boldklub er dybt 
afhængige af ildsjæle som jer – tak! 

Tak til Høj for, ja for at være Høj! Tak til Lars og Noah for at være med til at sætte 
retning for udviklingen af vores klub. 

 

Personligt vil jeg også takke medlemmerne i bestyrelsen for et godt samarbejde i 
2021 – jeg håber det kan fortsætte i 2022 

 

Vi glæder os til et forhåbentlig mere normalt sportsår i 2022! 

 

Kommentarer til formands beretning. 
Ny kunstbane har problemer med at være glat og ikke kan bruges når det er frostvejr. 
Bestyrelsen er i dialog med kommunen og entreprenøren. 
 
Hvilke planer man for vores meget store U19 trup som snart skal integreres i senior 
afdelingen. 
Bestyrelsen har ansat Jeff Holden som bindeled mellem U19 og seniorholdene og er 
allerede i dialog med dem. En af de muligheder man arbejder med er, at vi tilmelder 
2 nye senior hold, heraf et i serie 3 og dermed får plads til omkring 40 af de 



 

nuværende U19 spillere som så kan få deres ”eget” hold. 
 
Generel ros og tak til bestyrelsen for dens behandlingen af og omkring Corona 
situationen. 
 
Stor opbakning af Noah og Lars og deres initiativer til børneafdelingen specielt 
omkring specifik træningen, måske noget lignende kunne etableres omkring vore 
ungdoms hold. 
Formandens beretning blev godtaget 

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Indtægter: 
Kontingent afspejler at der er kommet lidt flere medlemmer.  
Fodboldskole er steget fordi vi har afholdt tre fodboldskoler i stedet for en. 
Sponsorindtægter skyldes at vi har lagt en indsats her, og at sponsorater kører 
igennem os, i stedet for tidligere via CC Sport. 

Udgifter: 
Lønninger til medarbejdere er stort set uændret, men vi har flyttet det fra 
administration til banen; Lars og Noah i stedet for Kristine. 
Ungtræner-løn er steget, og det skyldes vores ny aflønningsmodel, som vil få 
yderligere effekt i 2022. 
DBU turneringer og dommer bærer stadig lidt præg af Corona, men sammenlignet 
med sidste år, så er det tæt på at være hvad vi kan forvente at være normen. 
Vi kan evt. forvente lidt udgifter hvis vi får kommunens accept omkring overtagelse 
af lokalerne ved den gamle varmecentral… 
  
Vi når et tilfredsstillende resultat på +213.000 
 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser for 2022. 
Puslinge: 400 kr. halvårligt 
Ungdom: 800 kr. halvårligt 
Senior: 975 kr. halvårligt 
Veteran: 975 kr. halvårligt 
Fodboldfitness: 450 kr. halvårligt. Kontingent for hold som udelukkende træner. 
Vedtaget med 23 stemmer for og 5 stemmer imod 
 
FC Stengård forslag med nedsat kontingent på 600 kr for veteraner som kun spiller 8 
mands kampe. 
Ikke vedtaget med 6 stemmer for og 9 stemmer imod 

2. kvindesenior forslag med fitnesskontingent på 450 kr for kvinder som kun spiller 8 
mands kampe og ikke træner. 
Ikke vedtaget med 3 stemmer for og 8 stemmer imod 



 

Bestyrelsen vil arbejde hen mod nyt forslag til næste generalforsamling, med forslag 
omkring en mere differentieret kontingentbetaling, blandt andet for at kunne tilgodese 
de helt unge og de studerende ikke-hjemmeboende. Bestyrelsen vil i den proces 
meget gerne i dialog med medlemmer og ovenstående forslagsstillere 

Valg af ny bestyrelse. 
Claus Møller genopstiller 
Henrik Lohmann genopstiller 
Brian Brønd genopstiller ikke 
Per Edvardsen genopstiller 
Patrick Markussen genopstiller 
Mads Birn genopstiller 
Michael Nyegaard genopstiller ikke 
 
Så der skal dermed findes 2 nye medlemmer 

Claus Møller vælges til formand 

Henrik Lohmann vælges til kasserer 
  

Til menige medlemmer: 

 
Opstillings villige: 

Ovenstående, samt 
Morten Bøgelund 
Michael Marklund 
Yasemin Phoenix 
Rasmus Thorsen 
 
Efter afstemning blev Morten Bøgelund, Michael Marklund, Patrick Markussen, Per 
Edvardsen og Mads Birn valgt 

Den nye bestyrelse ser ud som følger 
Formand: 
Claus Møller 
Kasserer: 
Henrik Lohmann 
Næstformand: 
Vælges når bestyrelsen konstituere sig. 
Ungdomsformand: 
Vælges når bestyrelsen konstituere sig. 
Menigt medlem: 



 

Vælges når bestyrelsen konstituere sig. 
 
Valg af revisor. 
Morten Beyer genopstiller og er hermed valgt. 

Eventuelt 
Noah og Lars’ indsats i børneafdelingen har stor effekt, og det bør evt. udvides til en 
lignende position som Børne- og Ungdoms udviklingstræner. 
 
Claus Møller forslår at der generelt ses på klubbens vedtægter, blandt andet for at 
kunne få flere ind over bestyrelsen. 
 
Der ønskes mere tidssvarende måltavler på både græs og kunstbane. 
 
Det ønskes at der kigges på kontingent omkring kvindesenior. 
 
Kan vi få lov til at benytte sauna i omklædning A 

 
Et medlem udtrykker, at græsbanen bør være førstevalg af bane til kampe og ikke 
kunstbanen af eksempelvis taktiske overvejelser. 
 
Kantinen/Klubhuset bør være mere åbent, også med mulighed for at der kan blive evt. 
salg af kaffe og noget til kaffen på vores kunst areal eller umiddelbart udenfor dette. 
Flere hold vil gerne i højere grad kunne agere værter til eksempelvis stævner, og 
tilbyde slag af kaffe/sodavand o.lign. 

 

 


