Referat af Generalforsamling 26. februar 2019
Dagsorden for Generalforsamlingen i Lyngby Boldklub 1921
Tirsdag den 26-02-2019, kl. 19.00 i Klubhuset på 2. sal med spisning fra kl. 18.15
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1) Valg af dirigent

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Dennis Holm Pedersen som dirigent. Forsamlingen godkender Dirigenten.
Dirigenten kunne konstatere, at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er mødt 53
stemmeberettigede op til Generalforsamlingen.

Aflæggelse af beretninger
Formanden aflægger beretning

2018 var et begivenhedsrigt år i Lyngby Boldklub.

Karsten blev smidt direkte ind i jobbet på en lidt anden måde, end den vi havde håbet på, da vi jo i
løbet af januar blev nødt til at forholde os til, om vores professionelle afdeling ville lukke.
Bestyrelsen, Berit og Karsten havde en del møder omkring, hvad vi skulle gøre i 1921, hvis A/S gik
konkurs, men heldigvis skete det ikke, da Friends of Lyngby kom på banen 9. februar og reddede
A/S. Tusind tak til Friends of Lyngby for den feberredning.
Efter nogle intense måneder, hvor vi måske ikke fik brugt så meget tid på vores egentlige
fokuspunkter i amatørafdelingen, kunne vi nu se fremad og bruge kræfterne på at forbedre vores
tilbud til vores medlemmer.
Vi afholdte et succesrigt forældretrænerkursus i løbet af foråret, og i løbet af efteråret startede vi
også C-træner uddannelsen op.
Vi har fået mange nye trænere til i løbet af 2018, og i den forbindelse har vi også fået en ny
sportslig organisering, hvor vi har opdelt i segmenter med én segmentsleder tilknyttet hvert
segment. Segmenterne er: U/piger – U/5-U/9 drenge – U/10-U/12 drenge – U/13-U/15 drenge og
U/17-Senior inkl. Kvindesenior. Der har været konkret og opfølgende samarbejde for trænerne
med segmentslederne.
I forhold til det ældste segment forsøger vi at få integreret vores U/19 spillere tidligere i vores
herreseniorsegment, og vi er godt på vej henimod en bedre løsning, end vi har haft de seneste år,
men det tager også i dette segment tid, før det lykkes 100%.
Det med tiden kan man jo tydeligt se i vores ældste segment, Oldboys-afdelingen, der jo med
tiden vokser sig større og større på visse punkter. Jeg vil dog mene, at vi med vores Oldboysafdeling kan bryste os af at have en af de allerbedste og mest velfungerende af slagsen. Det vil
Peter Packness sikkert fortælle en hel del mere om senere under afdelingsledernes beretninger.
Vi har oprettet et pigeudvalg, der skulle se på strukturen i pigeafdelingen, og en af de ting, der
blev besluttet, var at opdele pigerne i 2 årgange i stedet for 3 årgange, som det var tidligere. Det
blev også besluttet, at sociale aktiviteter skulle prioriteres højt.
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Vi startede året med en ny sportslig leder, Karsten Stiig Nielsen, der tog over fra Steen Gleie, der
havde fået sit drømmejob i en klub lidt længere ude af Lyngbyvejen !!

I maj måned deltog vi i en ekstraordinær generalforsamling i LB A/S, hvor vi bl.a. for at være med
til at sikre kapitalgrundlaget i LB A/S også gentegnede vores aktier for 1/3 del af den værdi, de
oprindeligt havde.
Vi sluttede som altid første halvår af med vores succesrige Fodboldskole, som igen i år havde
næsten 400 deltagere. Tak til alle trænere, ledere, frivillige og ansatte, der er med til at gøre den
første uge i skolesommerferien til noget helt specielt for mange af vores medlemmer.
Efter sommerferien begyndte vi for alvor med vores nye sportslige organisering, og vi startede
også vores helårlige fodboldskole, hvor drenge og piger i U/10-U/15 alderen kan tilkøbe ekstra
træningsmuligheder uden for deres oprindelige træningstider. På trods af begyndervanskeligheder
er vi sikre på, at det nok skal blive en succes. Vi forsøger i hvert fald at optimere den i 2019.

I den forbindelse er det i øvrigt også værd at nævne vores fodboldfitness, som har gjort, at vi har
fordoblet vores kvindelige medlemmer over 25 år.
Fastholdelsesprojektet i 2019 vil have fokus på drengespillerne i transitionsperioderne imellem
U/12 og U/13 og U/15 og U/17.
I 2018 har vi slået rekord i antallet af ture til ind- og udland både i pige- og i drengeafdelingen.
Klubbens turkoordinator har været med i processen, og det har for alle udenlandsture været et
krav, at deltagerne skulle stå for en eller anden indtægtsgivende aktivitet, f.eks. loppemarked,
billetscanning, salg af målaktier eller hjælp ved fyrværkerisalg. I den forbindelse vil jeg endnu
engang sige tusind tak til vores støtteforeninger, Forældreforeningen og Oldboys-afdelingen, der
igen i år har støttet mange af turene.
Vi har også startet et Klublivsudvalg, og vi havde et arrangement i oktober med stor succes og ca.
70 deltagere. Der var besøg af Birger Jørgensen, Markus Backmann og Lasse Fosgaard, der fortalte
om livet i en professionel fodboldklub. I maj måned i år bliver der lavet en Lyngby-dag, hvor vi
forsøger at få så mange Lyngby-hold som muligt til at spille hjemmekampe og derigennem få en
helt fantastisk dag stablet på benene. Det hører I nærmere om, når vi kommer lidt tættere på.
2019 bliver endnu et spændende år, og Bestyrelsen, de ansatte og segmentslederne har allerede
skudt det i gang med et strategiseminar i januar måned, hvor der blev besluttet og drøftet en
masse gode ting, der forhåbentlig kan være med til at optimere vores fodboldtilbud.
Vi afholder igen vores Fodboldskole, og i det hele taget vil vi forsøge at opretholde vores
fantastiske aktivitetsniveau for alle vores medlemmer. Vi rundede i 2018 1.300 aktive medlemmer,
så der er også en del medlemmer, der skal aktiveres. På trods af manglende baneplads specielt i
vintermånederne syntes jeg faktisk, vi er lykkedes hen ad vejen med at skabe nogle attraktive
rammer for vores medlemmer.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde med LB A/S og Friends of Lyngby og tak for
et fantastisk samarbejde med mine bestyrelseskollegaer og vores ansatte i administrationen. Uden
jeres utrættelige arbejde for vores klub var vi ikke, hvor vi er i dag.
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Vores fastholdelsesprojekt har i 2018 handlet om pigeafdelingen og med fokus især på sociale
aktiviteter, herunder weekender i klubhuset, er det lykkedes at forøge vores medlemstal i
pigeafdelingen fra 163 spillere i slutningen af 2017 til 240 spillere i slutningen af 2018.

Beretningen er godkendt.

Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
Regnskab - Indtægter
Indtægterne er større end budgetteret, dog er der en væsentlig nedgang i sponsorater, reklamer og
tipsmidler. Dette skyldes, at udlodningen af tipsmidler desværre ikke er lige så nemt at få gavn af mere.
Vores afholdelse af ture for vores medlemmer er vokset markant, hvilket er meget positivt.
Kommunetilskud er desværre faldet noget.

Der var ingen spørgsmål eller kommentar til indtægter

Lønudgifter er mindre end sidste år, dette skyldes, at scouting og trænerlønninger er reduceret.
Vi har større udgifter i henhold til medlemmernes ture, grundet det større omfang af ture.
Mindre udgifter i forhold til sidste år på vores bøder (kampændringer, udeblivelser mv.), hvilket er
rigtig dejligt.
Driftsresultat – 30t, men Bestyrelsen er tilfreds med dette, da der var budgetteret med et noget
større underskud.
Ingen spørgsmål til udgifter
Kommentar til balance: Kenneth Stricker, I Balancen Note 13 tilgodehavende hos associerede
virksomheder er vores tilgodehavende meget højt ?
Svar : Jan, korrekt, men halvdelen er betalt, og der er lavet afdragsordning på resten.
Regnskabet er godkendt uden bemærkninger
Budget
Jan gennemgik budget 19,
Der er budgetteret med et mindre underskud på godt -37 t
•
•
•
•
•

Spørgsmål : Kim Rolsted, Hvor meget udgør de eliterelaterede udgifter i 2019 af 1921s
budget, som skal dækkes af A/S?
Svar: Jan, ca. 572 t
Spørgsmål: Kim Rolsted, Og er dette beløb ligeledes indeholdt i den afdragsordning, der er
aftalt med A/S?
Svar: Jan, ja, det er det.
Konklusion: Kim Rolsted, Hvilket så betyder, at vi maksimalt vil have, hvad der svarer til
1/12 af de ca. 572 t. som mellemværende med A/S ultimo 2019, og ellers er
afdragsordningen enten ikke overholdt, eller også er den dårligt skruet sammen for 1921.

Ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til Budget 19 og derfor godkendt.
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Regnskab - Udgifter

Afdelingsformændene aflægger beretning
U5 – U9 samt U13 – U15 Drenge v/Berit Döhl
U5 – U9 Drenge + U5-U6 Piger
Der er i alt 142 aktive spillere i dette segment. Yngste årgang for både piger og drenge er U5:
2014-årgangen. I både U5 og U6 er det et krav, at der er 1 forælder pr. barn med til træningen.
Der er lange ventelister på alle drengeårgange, da vi pga. den begrænsede vinterplads, ikke har
mulighed for at tage flere ind, hvis træningskvaliteten for de eksisterende spillere skal fastholdes

U13 – U15 Drenge
Et segment med ca. 130 spillere hvor der er stor fokus på fastholdelse, da både U13 (efter
udskillelsen af elite) og U15 (på vej mod U17 m. 2 årgange sammen) har særlige udfordringer. Stor
aktivitet og kvalitet i segmentet, minimum 3 trænere pr. årgang.
I hele vinterhalvåret er segmentet udfordret på plads, flere hold på en kunstbane (over 100
spillere). Vi arbejder stenhårdt på en udvidelse af kommunens kunstbanefaciliteter, og håber, at
der i kommunens idrætsstrategi bliver plads til en omlægning af bane 8 til kunstgræs.
U10 – U12 drenge v/ Jesper Stougaard
Jesper gennemgik, hvordan fokus skulle ligge på disse årgange. Jesper afholder månedlige
trænermøder med cheftrænerne.
Jesper er meget fokuseret på tema, øvelser, og har vi trænet det valgte tema.
Der er lavet et årshjul for U10 – U12.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til Jesper.
U17 – Senior (herre- og kvinde) v/Henrik Dau Frederiksen
Kodeordet for Henrik er, hvordan fastholder vi medlemmerne, så de kommer fra U17 til U19, til
senior og Oldboys.
Der holdes arrangementer på tværs af holdene, hvilket er med til at ryste medlemmerne mere
sammen.
Der er et super Lyngby-spilkoncept for ungdomsholdene i Lyngby Boldklub, men hvordan er det
for U19-og senior. Det er Henrik i gang med at implementere.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til Henrik.
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Der er 1 cheftræner på hver årgang (på U9 tillige en medtræner), suppleret med forældre- og
ungtrænere. Vi har valgt primært at satse på garvede cheftrænerkræfter, der i forvejen har en
relation til klubben, og som kan guide både spillere og forældre ind i ”Lyngby-stilen”.

Pigeafdelingen U7-U15 v/ Signe Schjøtt
Pigeafdelingen U7-U15 består i dag af 148 spillere, 4 cheftrænere, 2 assistenttrænere, 5
ungtrænere og 9 koordinatorer.
Høj tilslutning til træning ca. 85-90% spillerne møder op til træning, uanset om det er sommer
eller vinter.
Oplevelse af meget glade spillere
•

Konstant prøvetræningsspillere på årgangene U7-U12, hvoraf størstedelen melder sig ind i
LB

•

Oplevelse af, at sammenholdet spillerne imellem styrkes, jo ældre de bliver

•

Tværgående fokuspunkter:

Vi har fokus på vores egen individuelle udvikling
I afdelingen holdes der flere sociale aktiviteter i løbet af året.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til Signe
Oldboys v/Peter Packness
Pt. består Oldboys-afdelingen af 120 aktive spillere (fra 33 år til +70 år)
Ligesom sidste vinter har Oldboys-afdelingen valgt selv at oprette en vinterturnering, hvor det kun
er Lyngby-hold der deltager – og hvorfor det, jo, de vinterturneringer vi kan melde os til, er der
som regel rigtig mange klubber der melder sig til, hvilket er godt, men når vi skal spille kampene,
melder der mange klubber fra.
Tilskud til aktiviteter for ungdomsspillerne er vi meget ”ivrige” for at give, så kom endelig med
flere ønsker.
Oldboys-afdelingens indtægtskilder er ”Dyrehaven” hvert 2 år. Langt over 900 vagter skal vi stille
med i en periode på ca. 5 uger som vagter, oprydning, salg af katalog mv. - opbakningen er
fantastisk - samt det årlige Julebankospil, der afholdes i Lyngby Hallen i samarbejde med Lyngby
Håndbold Klub.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til Peter

Andre udvalg aflægger beretning
Forældreforeningen v/Josephine af Rosenborg
Josephine blev genvalgt som formand i Forældreforeningen i januar 2019,
Forældreforeningens indtægtskilde består af salg af kaffe, popcorn, chokolade mm. til 1. holdets
hjemmekampe samt til udvalgte ungdomsstævner.
Vi kan sagtens bruge flere hænder, også selv om det kun er 1 time, så bare meld jer til.
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Vi træner for at blive dygtigere til at spille fodbold

Salgsboden skal til den nye sæson flyttes fra den nuværende placering ved klubhuset, til tribunen
ved Loungen, som er ny A/S børnetribune. Dette er ikke optimalt, da der er flere ældre tilskuere,
der køber kaffe mm, og de har vanskeligt ved at komme op på tribunen, men Forældreforeningen
tager ja-hatten på, og kører en prøveordning frem til sommerferien.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til Josephine
100 års jubilæumsudvalget v/ Jakob Jermiin

- Hans Bjerg
- Jørgen Lykke
- Claus Skovbo (repræsentant for bestyrelsen)
- Hans Hansen (repræsentant for bestyrelsen)
- Kim Rolsted
- Kristian Koktvedgaard
- Lars Castenschiold (repræsentant for bestyrelsen, udtræder)
- Kenneth Stricker
- Jakob Jermiin
2021 – Et festsår for hele byen !
Medlemmer og familie, Ambassadører, Fans, Lyngby Boldklub A/s, Lokalklubber, Kommunen,
F.I.L., Erhvervslivet og skoler.
Jacob gennemgik herefter kalenderen for planlægningen af Jubilæumsåret 2021, man kan følge
med i planlægningen på www.lb100.dk Alle aktiviteter er endnu på skitseniveau og skal
planlægges i nærmere detaljer med bestyrelsen.
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til Jacob
Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S v/Andreas Byder
Andreas gennemgik året i Lyngby Boldklub A/S, efter Friends of Lyngbys overtagelse i februar
sidste år.
Reducering af omkostninger, hvilket er lykkedes, men der kan forhåbentlig gøres endnu mere.
Vi skal lykkes med alle vores talenter.
Økonomisk skal der fortsat tilføres fra Friends of Lyngby, men der er lavet en 3 års plan for, at
regnskabet skal gå i 0.
Vi mangler fortsat flere store virksomheder i Lyngby som samarbejdspartnere, hvilket der arbejdes
på.
I dag har vi et godt samarbejde med Lyngby Taarbæk Kommune, og vi håber på, at vores planer
omkring udvikling af Lyngby Stadion lykkes.
Nyt licenssystem implementeres i DBU, så A- og B-Licens udgår – og man går over til et stjernelicenssystem, hvor 5 stjerner er det allerhøjeste.
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Jakob startede med at takke Dirigenten for godt samarbejde med Lyngby Boldklub, stor ros til
kontoret og stor ros til Bestyrelsen.
Jubilæumsudvalget består af

Ingen spørgsmål eller bemærkninger til Andreas.

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægternes §6.4.

§6.4. Adgang og stemmeret til klubbens generalforsamling har medlemmer, der på
det tidspunkt, generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år, som ikke er i gæld til
klubben, jf. § 3 og 4, og som har været medlem af klubben i minimum 30 dage forud
for generalforsamlingen. Forældre eller værge til et medlem under 16 år udøver
dette medlems adgang og stemmeret med en stemme til generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun stemmeberettigede
medlemmer er valgbare til hovedbestyrelsen, og kun såfremt Danmarks Idræt
Forbunds betingelser i øvrigt opfyldes. Dog kan forældre eller værge, som udøver
yngre medlems stemmeret, ikke vælges.
Bestyrelsens motivation for forslaget:
• Vi får flere mulige deltagere ved generalforsamlingen og eventuel mulighed for
at få flere frivillige til at løfte opgaver i klubben.
• Der kan komme nye input/ idéer til klubben.
• Det er rimeligt, at yngre medlemmer også har indflydelse på klubben via
forældre eller værge, da de udgør ca. 55% af det samlede medlemstal.
• Det er i tråd med folkeoplysningsloven, hvor det nævnes, at yngre medlemmers
stemme kan repræsenteres ved forældre eller værge.
• I både VSB, Lundtofte og Brede har forældre til ungdomsmedlemmer adgang og
stemmeret
Der er skriftlig afstemning om forslaget
Der er afgivet 52 stemmer, 52 for, 0 i mod og 0 blanke stemmer.

Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8
Hovedbestyrelsen indstiller følgende:
Jan Lottrup Jonasson – formand (ikke på valg).
Mogens Lundsberg – næstformand (på valg – ønsker genvalg)
Mats W. Hansen – kasserer (på valg – ønsker genvalg)
Claus Skovbo – sekretær (ikke på valg)
Hans L. Hansen – menigt medlem (ønsker genvalg)
Magnus Gary – menigt medlem (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Theis
Schmidt.
Jesper Clausen – menigt medlem (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Thomas
Manthorpe.
Lars Castenschiold – menigt medlem (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller
Jonas Adser.
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Forslag til ny formulering af vedtægternes §6.4:

Nicolai Høgenhav Hoffmann - suppleant (ønsker genvalg)
Forældreforeningens formand Josephine af Rosenborg er født medlem af bestyrelsen
Alle, der er på valg, og der ønsker genvalg, blev genvalgt.
Nye menige medlemmer, der blev indstillet af Bestyrelsen, blev valgt.
Suppleant Nicolai H. Hoffmann blev genvalgt.
Valg af revisorer, jf. § 10 (ikke på valg)
• Ingen kommentar, da de ikke er på valg i år

Generalforsamlingen blev afsluttet med Lyngby Boldklubs klubsang
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Eventuelt
• Ingen begærer ordet under punktet eventuelt
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