
 

 

Ordinær generalforsamling torsdag 31. oktober 2019 kl. 19.30 

Raffinaderivej 3, 2300 København S 
 

1. Valg af dirigent.  

Flemming Jakobsen blev valgt og konstaterede at 

generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og dermed lovlig. 

 

2. Beretning om foreningens stilling og virksomhed for 2018/2019 v/Bo Hammer 

 

Bo præsenterede klubben via PowerPoint præsentation, der er at finde på 

klubbens hjemmeside, og kom blandt andet ind på følgende: 

 

 Der er nu over 1.000 medlemmer i klubben. Vi har klubhus, én 

kunstbane, flere græsbaner, for få omklædningsrum m.m. 

 Mindst 15 landsholdsspillere siden 2002 

 Overordnet mål – elite og bredde 

 

Ingen spørgsmål 

 

Herefter til godkendelse, beretning blev godkendt! 

 

3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for år 2018, samt 

statusopgørelse pr. 31. december 2018 til godkendelse. v/Nour E. Raida 

 

Raida udleverede og gennemgik årsresultatet ved de væsentligste poster. 

Som viser et underskud på 271.000. Årsag klubhuspulje med 200.000 og 70.000 

med låse (ca.) 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Fremlæggelse af driftsbudget for år 2020 til orientering. v/ Nour E. Raida 

 

Raida udleverede og gennemgik budgettet for 2020 som viser et forventet 

underskud på 38.000 kr. 

 

Ingen spørgsmål - budgettet blev taget til efterretning. 



 

5. Behandling af indkomne forslag jvf. §15 stk. 1  

 

Der var alene kommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. 

 

Disse blev alle vedtaget. 

 

 

6. Valg af bestyrelse jvf. §10 stk. 2 og stk. 3  

 

a. Valg af Formand – Bo ønsker genvalg – Bo blev genvalgt. 

 

b. Valg af Ungdomsformand – Peter ønsker genvalg – Peter Christiansen blev 

valgt 
  

c. Valg af Sekretær – Palle ønsker genvalg – Palle Mehlbye blev genvalgt 

 

d. Valg af børnefodboldleder – Jesper ønsker genvalg – Jesper Langhorn blev 

genvalgt 
 

e. Valg af 1. bestyrelsesmedlem – Bent ønsker genvalg – Bent Kristensen blev 

genvalgt 

 

DAMELEDER ekstraordinært på valg. 

 Bestyrelsen opstiller Morten Stub. Morten blev valgt. 

 

ALLE valgt ind. 

 

f. Valg suppleanter, 3 stk.: 

Herre/dameleder: Birgit 

Suppleant for 1.+2. bestyrelsesmedlem: Simone 

Suppleant for ungdommen: Bestyrelsen finder en 

 

7. Valg af revisor jvf. §12 stk. 1.  

 

 

8. Eventuelt. 

 

Bo: 2 fortjenestes nåle 

 Lene Rydahl 

 Rudi Bock 

 

Flemming: Tak for god ro og orden!  



 

Raida afsluttede med et stort Sundby hurra – Sundby længe leve!!! 


