
Generalforsamlingsreferat 

Formål: 
Generalforsamling 

Dato: 
11-03-2020 

Sted: 
BBB, Cafeteriet 

Referent: 
Brian Brok-Jørgensen 

Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Antal fremmødte: 
Morten Laugesen 20 + bestyrelsen 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
5. Indkomne forslag 
6. Skriftlig valg af bestyrelse 
7. Skriftlig valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af 1 revisorsuppleant 
10.Eventuelt 

i. Nyt senior omklædningsrum 
Ny LED måltavle 
BBB sommerfest 

iv. DBU fodboldskole 
v. Tinderbox 
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Ad. 1. Valg af dirigent: 
Steen Møller Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede, at generalfor-

 

samlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 
Alle rejste sig og holdt 1 minuts minde for Arne Kirt 

Ad. 2. Formandens beretning: 

Kunstgræsbanen  
2019 tegnede sig for det første år, hvor kunstgræsbanen har været i drift, hvor drift og 
økonomi er blevet godt udfordret. Der er blevet købt maskiner og lavet et maskinrum. 
Der er pt 3 mand som passer på banen samt vores anlæg. 
Stor tak til Morten Ølle og teamet for en flot vedligeholdelse af banen samt de øvrige 
baner. 

Sommerfesten  
Nye tiltag med bl.a. sodavandsdiskotek i H-lokalerne. Liverpool FC fodboldskole med 
trænere fra Liverpool's eget akademi. 
Stor opbakning til sommerfesten næsten for mange. 
Stor tak til Bjarne Christensen og teamet bag sommerfesten og Liverpool FC fodbold-

 

skolen. 

Brændekilde Bellinge Festuge  
Festugen var også en stor succes med masser af forskellige arrangementer, hvor føl-

 

gende kan nævnes; motionsløb, cykelløb, virksomhedsbesøg mv. 
Stor tak til Susanne Ballesgaard og teamet bag festugen. 

økonomi 
BBB kom ud med et underskud på 80.000 på driftssiden mod et budgetteret underskud 
på 8.000, en af årsagerne skyldes at der blev lavet mange 2 årige sponsoraftaler i 2018 
som alle blev indtægtsført samme år samt færre kontingent indtægter. 
Periodisering af kunstgræsbanen ligger på 90.000. Totalt underskud i 2019 lyder på i 
alt 170.000. 
Stor tak til Dennis Vestby for hans store stykke arbejde med at holde styr på økono-
mien i BBB. 

Det sportslige  
Vi har igen lavet flotte resultater og fået mange gode oplevelser, der har været tilgang 
af nye trænere og andre frivillige som er parate til at hjælpe BBB, der er også blevet 
sagt farvel til andre dygtige trænere og frivillige, velkommen til de nye og på gensyn 
til dem som har forladt os. 

Dame / Pige afdelingen  
BBB har 3 hold i afdelingen. Et U14, U15 samt et 7 mands damehold. Alle har leveret 
en flot indsats og er sluttet i den bedste halvdel. 
Stor tak til trænere og frivillige som hjælper til i afdelingen. 
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Børneafdelingen 
Børneafdelingen er stadig vores største afdeling, og der er løbende en god tilgang af 
små friske drenge som vil prøve kræfter med fodbolden, denne tilgang vil ikke blive 
mindre de kommende år, hvor den nye udstykning i Bellinge bliver bebygget. 
Vores U12 hold som er vores ældste børnehold kvalificerede sig til DBU's Liga 1, tid-

 

ligere DBU Golden League. 
U10 teamet blev årets trænere godt bakket op af deres administratorer. 
Stor tak til trænere og frivillige som hjælper til i afdelingen. 

Ungdomsafdelingen 
BBB havde 2 hold i DBU Lige 2 rækken. U13 og U15. 
U13 klarede sig særdeles flot og blev nr.1 sammen med Esbjerg FB. 
U19 sluttede i bedste halvdel af deres række 
Stor tak til trænere og frivillige som hjælper til i afdelingen. 

Senior afdelingen 
BBB havde 3 hold i afdelingen. 
51 træner Michael Brødholt stoppede efter eget ønske. Jesper Luth overtog cheftræner 
jobbet sammen med Jesper Jørgensen som spillende assistenttræner. 
Der har været fokus på god træningskultur samt respekt for hinanden. 
Der er ofte 30 mand eller flere til træning, hvilket er meget flot. 
Morten Simonsen stoppede som træner for hold 2 efter endt efterårssæson. 
Danny Petersen overtager træner tjansen for hold 2. Danny kommer fra Gislev hvor 
han trænede deres hold 2. 
Hold 3 ligger meget godt til en oprykning til foråret. 
Stor tak til trænere og frivillige som hjælper til i afdelingen. 

Oldboys afdelingen  
Denne afdeling ledes flot af Jesper Kingo og Claus "Tele". 
Det er en god og vigtig afdeling for BBB, da mange af dem der spiller i afdelingen er 
rollemodeller og kultur bærere for BBB. 
Stor tak til Jesper Kingo og Claus Tele 

Bordtennis  
I Bordtennis er medlemstallet stabilt for både seniorer og ungdom. Klubben råder over 
26 bordtennisspillere fordelt på 8 seniorer og 18 børn i alderen 7-12 år. 
På senior siden er der et S3 hold som ligger til oprykning samt et S4 hold. 
Tak til alle der hjælper i og omkring bordtennisafdelingen. 

Floorball  
Her er medlemstallet også stabilt med 16 medlemmer, som bruger gymnastiksalen til 
træning og kampe. Har spillet et par få kampe. Hyggen og glæden ved at spille floor-

 

ball er højeste prioritet. 
Stor tak til Martin Pedersen som driver floorball afdelingen. 

Side 3 af 6 



Sæson 2019 generelt  
Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med Foldboldskolen, finansiering af nye projekter (ny 
LED måltavle og nyt senior omklædningsrum) samt strategi arbejde. 

Bestyrelsen vil meget gerne rette en stor tak til Dennis Marthin og teamet bag hele 
fodboldskolen. 

Årets BBB'er blev Morten Hansen som er ansvarlig for alle BBB's baner & anlæg. 
Årets Zimmermann pokal 2019 blev Jesper Kingo som gennem mange år har været 
holdleder for Old Boys afdelingen. 

Samarbejdet med vennerne fungerer rigtig godt og de er en virkelig god støtte til 
klubben og dens medlemmer. 
En stor tak skal rettes til teamet bag vennerne. 

Sponsor siden 
Der er blevet etableret et sponsorudvalg, for at kunne nå ud til endnu flere sponsorer, 
men stadig men hjælp fra trænere, forældre m.v. som har et godt netværk til mulige 
sponsorer. Sponsoraterne er afgørende for at vi har en sund økonomi. 
BBB siger mange tak til teamet bag sponsorudvalget samt en stor tak til områdets 
sponsorer. 

Bestyrelsen  
Bestyrelsen har arbejdet meget med BBB's bærende principper. Få klubben til at fun-

 

gere i dagligdagen. Kommunikeret med kommunen, skolerne, trænere, forældre osv. 
Medlemstallet er steget til 527 aktive medlemmer. 
BBB efterlever målsætningerne og er klar til at sætte nye mål. 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle som jeg ikke har nævnt, men som hjælper klubben 
på den ene eller anden måde, samt en stor tak til alle medlemmerne i bestyrelsen. 

Husk vi er en forening, og derfor har behov for mange frivillige til både små og store 
opgaver, for at vores børn og unge mennesker, forsat kan spille fodbold, bordtennis og 
floorball i en god og sund klub med traditioner og succes. 

Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab: 
Forelæggelsen af det reviderede regnskab for 2019 blev fremlagt af klubbens kasserer, 
Dennis Vestby. Dennis fremlagde det reviderede regnskab. Omsætning 2019 på 
863.000 mod en oms. På 1.008.000 i 2018. Drift minus på 80.000 + 90.000 til kunst-
græsbanen, som giver et underskud på 170.000 kr. Det negative regnskab skyldes bl.a. 
bortfaldne tipsmidler, manglende sponsorater, mindre kontingent indtægt end budget-
teret samt diverse investeringer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad.4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
Dennis fremviste budgettet for 2020. Stigning på alle kontingenter på 50,- pr. halvår. 
Forventet driftsresultat på 2.000, inkl. Periodisering 90.000. 2020 bliver et "spare år" 
for BBB. Budgettet for 2020 blev enstemmigt godkendt. 
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Ad. 5. Indkomne forslag: 
Ingen 

Ad. 6.  Skriftlig valg af bestyrelse: 
På valg er: 
Morten Hansen ønsker genvalg 
Morten Laugesen ønsker ikke genvalg 
Brian Brok-Jørgensen ønsker ikke genvalg 
Kim Hansen ønsker ikke genvalg 

Følgende blev valgt ind: 
Morten Hansen 
Carsten Steensgaard 
Frederik Buhl 
Anders Klokker 

Den nye bestyrelse er nu følgende: 

Dennis Vestby, Bjarne Christensen, Morten Hansen, Finn Jørgensen, Simon Jakobsen, 
Carsten Steensgaard, Frederik Buhl og Anders Klokker. 
Bestyrelsen tæller 8 medlemmer 

Ad. 6. Valg af bestyrelsessuppleanter: 
Jesper Luth og Kresten 

Ad. 7. Valg af to revisorer: 
Torben Mejdahl og Ole Rotwitt blev foreslået og enstemmigt genvalgt som revisorer. 

Ad. 8. Valg af en revisorsuppleant: 
Jesper Kingo Pedersen 

Ad. 9. Eventuelt: 

Der arbejdes på følgende i bestyrelsen: 
• Nyt senior omklædningsrum. 
• Ny LED måltavle 
• BBB Sommerfest 
• DBU fodboldskole 
• Tinderbox 

Zimmermann pokalen 

De fremmødte foreslog følgende: 
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Sted og dato: 2e3 z.° 

Kim Hansen Steen"MTlr F ansen 
Formand, BBB Dirigent 

Morten "ølle" Hansen 

Har gjort en kæmpe indsats med kunstgræsbanen 

Henrik Kofoed Madsen 

Har gennem tiderne i BBB gjort sig bemærket med kvadratmeter aktie indsamlingen, været træner, 
er administrator I holdleder for U13 med en meget stort drive samt stået i spidsen for BBB's inde-
stævner. 

Kim Hansen 

Har været formand for klubben i mange år samt har været træner i mange år. 

Finn Jørgensen 

Har været træner for både damer og herrer i mange år, har været sportschef i mange år, har stået for 
dommer- og kamppåsætning i mange år. 

Efter anden skriftlige afstemning blev Kim Hansen valgt. 

Generalforsamlingen blev afsluttet med et leve for BBB og vores klubsang. 
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