Referat af generalforsamling i Klejtrup Boldklub d. 6. februar 2019
Fremmøde: Bestyrelsen + 5-6 andre.

1. Valg af dirigent
Per Vammen foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet og derfor kan gennemføres.
2. Valg af sekretær
Carsten Kjær foreslået og valgt.
3. Formandens beretning om året 2018
På det sportslige plan startede 2018 med tre seniorhold i henholdsvis serie 4, 5 og 6 samt to
oldboyshold.
Ved sommerferietid blev det pga. fraflytning fra byen og klubben konstateret, at det ville blive
vanskeligt at fortsætte alle holdene, hvorfor serie 5 holdet efter dispensation fra DBU blev trukket.
Det har efterfølgende vist sig at være den rigtige beslutning, da det gennem efteråret fortsat har
vist sig vanskeligt at stille hold til de enkelte kampe.
Sportsligt klarede såvel serie 4 som serie 6 holdet skærene i deres respektive ligaer.
I løbet af efteråret har der været afholdt spillermøder med henblik på at afstemme de sportslige
forventninger.
På baggrund heraf stilles der til det kommende år med en trænerbesætning. Rasmus Frank og
Dennis Højen overtager serie 4 med Morten Kristensen som holdleder, mens Martin Lackman og
Kris Pedersen tager trænertjansen på serie 6. Fælles for alle disse er, at de er kendte ansigter i
klubben og blandt spillerne.
Klubben skal samtidig tage afsked med Dan Fuglsang efter tre år som træner for førsteholdet. Dan
har med sit meget store engagement været en positiv faktor i klubben, hvor han gennem sit virke
dels har vist sin sportslige dygtighed som træner ift. træning og klargøring til kampe samt fået
mange af de unge seniorspillere i gang og integreret på holdet, og dels har han vist sit engagement i
klubben ved sin evne til at synliggøre holdene og klubben, bl.a. gennem konceptet Super-lørdag,
som har skabt liv og stemning på stadion. Bestyrelsen og klubben vil gerne takke Dan for sin store
indsats og ønsker ham held og lykke i Rosendal, hvor trænerkarrieren fortsætter.
Af andre begivenheder i året skal Aab’s besøg d. 10.10 også nævnes, hvor der udover muligheden
for at se Aab’ernes træning også var underholdning for de små samt mulighed for autografer. Dette
trak mange tilskuere til i det skønne sensommervejr.
Klubben har også været involveret omkring etableringen af et friluftsbad i Klejtrup, idet bestyrelsen
på klubbens vegne har givet tilsagn til, at friluftsbadet må etableres på hjørnet af banerne bag ved
hallen. Oprindeligt foreslog bestyrelsen en etablering på banerne i hjørnet i retning mod
Musikefterskolen, men da dette ikke kunne lade sig gøre, blev der givet tilsagn til den nuværende
planlagte placering.
Boldklubben fejrer 50 års jubilæum i det kommende år, hvilket fejres i weekenden i uge 34. Der er i
den forbindelse nedsat et udvalg bestående af medlemmer med lang tilknytning til klubben, som
står for planlægningen. Nærmere detaljer herom følger.
Formanden vil gerne takke bestyrelsen samt alle de frivillige i og omkring klubben for deres indsats
i de forgangne år. Uden jeres indsats kunne klubben ikke lykkes.

Ron beretter om BMK i det forgangne år.
Tanja, Carsten og Ron er medlem af BMK-udvalget, som er lidt udfordret af, at Møldrup-Tostrup har
svært ved at finde medlemmer til udvalget.
Overordnet set går det godt i BMK, som økonomisk er selvfinansierende.
Der er ca. 170 medlemmer i BMK samlet set; generelt har vi rigtig godt fat i pigesiden, mens det har
knebet lidt mere på drengesiden, ligesom vi er udfordret af, at Aab og Hobro trækker i nogle af
spillerne; eksempelvis er en årgang stort set forsvundet her inden indesæsonen. Derfor er der også
lidt færre tilmeldt indendørs i år sammenholdt med sidste sæson. Derudover har det været en
udfordring at få de mindste i gang, i år har der ikke været et U6hold.
Som følge heraf er det nødvendigt at sammenlægge nogle af årgangene i det kommende år,
ligesom det også kan virke til at fremtidssikre i årene fremover, når holdene når alderen for
11mandsfodbold. De facto er pigeholdene allerede sammenlagt, idet de træner på samme
tidspunkt samt aktivt låner spillere af hinanden.
Igen i år har der med stor succes været afholdt BMK-cup, hvor der var tilmeldt 187 holdt. Stævnet
var en stor succes takket være indsatsen af gruppen bag samt de ca. 80 frivillige, som bidrag
henover de to weekender. Overskuddet formodes omkring 30.000.
Pt. har BMK en egenkapital på ca. 160.000, som fordeler sig på ca. 100.000 på en loyalitetskonto
pga. udviklingsmidler som følge af salget af Henrik Dalsgaard samt ca. 60000 på en driftskonto.
Klejtrup Boldklub hæfter for BMK, hvorfor boldklubben hæfter for 1/3 af BMK’s likvider.
Efterfølgende udspandt der sig en diskussion omkring, hvordan klubben kan synliggøre sig
yderligere. Forslag om at komme ud over de sociale medier, fx i traditionelle medier, for at
vedligeholde klubbens image og derved sikre opbakningen til klubben samt tiltrække flere spillere.
Risiko for at samarbejdet i BMK omkring de allermindste årgange koster på tilslutningen jf. de
vanskeligheder, der har været ved at tiltrække de mindste. Risikoen er, at når der foregår mindre
synligt her på stadion, fordi de fx træner i Møldrup, så bliver det samtidigt sværere at tiltrække de
unge drenge og piger. Der henvises til erfaringen med BMK90, hvor der netop skete en
opblomstring efter klubben trak sig fra samarbejdet. Behovet for at synliggøre os i skolen mv. blev
også nævnt.
Ligeledes blev der opfordret til at trække på konsulentbistand fra DBU/JBU. Der er allerede
etableret et samarbejde med Viborg Idrætsråd omkring indsats for pigefodbold.
Efterfølgende blev beretningen godkendt uden indvendinger.
4. Regnskabet for det forløbne år gennemgået ved Frida Frøslev
Der blev genereret et overskud på 14.385,15 kroner. Dette bringer klubbens egenkapital op på
319.066,00 kr.
Der blev stillet få opklarende spørgsmål, hvorpå regnskabet blev karakteriseret som flot og derpå
godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for 2019
Kontingentet fortsætter uændret.
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse
Henrik Kirkegaard Nielsen og Carsten Kjær er på valg og foreslås genvalgt af bestyrelsen.
Ingen modkandidater, begge genvalgt.
8. Valg af suppleanter
Første suppleant: Tanja Juhl Larsen og anden suppleant Klaus Bugge. Bestyrelsen foreslår begge
genvalgt.
Ingen modkandidater, begge genvalgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Hanne Lange er revisor og Lars Vadsholt revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår begge genvalgt.
Ingen modkandidater, begge genvalgt.
10. Eventuelt
Den 23.3 afholdes der årsfest for BMK i Klejtruphallen. Dette gøres for at styrke sammenholdet på
tværs af holdene og erstatter en fast afsat sum til sociale arrangementer på de enkelte hold.
Den 2.4 er der fælles opstart for U6-U8 i Møldrup.
Der skal lyde en opfordring til at nye melder sig som frivillige i klubben som hjælpere til diverse
aktiviteter, som trænere og/eller til bestyrelses- og/eller udvalgsarbejde. Henvend jer endelig.

