Referat af ordinær generalforsamling i Lyngby Boldklub 1921 torsdag den 23. februar 2017

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1) Valg af dirigent

3) Behandling af indkomne forslag
a) Der er ikke indkommet nogen forslag
4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8
Hovedbestyrelsen indstiller følgende :
Nicolai Tofte Holm – formand (ikke på valg)
Mogens Lundsberg – næstformand (på valg – ønsker genvalg)
Jan Lottrup Jonasson – kasserer (på valg – ønsker genvalg)
Mats W. Hansen – sekretær (ikke på valg)
Magnus Gary (ønsker genvalg)
Jesper Clausen (ønsker genvalg)
Hans L. Hansen (ønsker genvalg)
Lars Castenschiold (ønsker genvalg)
Nicolai Høgenhav Hoffmann (ønsker valg som suppleant)
Forældreforeningens formand Josephine af Rosenborg er derudover født medlem af bestyrelsen
5) Valg af revisorer, jf. § 10 (ikke på valg)
6) Eventuelt
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2) Aflæggelse af beretning
a) Formanden aflægger beretning
b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
c) Afdelingsformændene aflægger beretning
d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning
i) Forældreforeningen
ii) 100 årsjubilæumsudvalget
iii) Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Lyngby Boldklub 1921 torsdag den 23. februar 2017
Generalforsamlingen startede med et minuts stilhed for: Janni Rosendal, Franz Füchsel og Steen Johansen.

1) Valg af dirigent
Dennis Holm Pedersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.

Der har desuden været et godt samarbejde med A/S i det daglige.
Vi sætter fortsat 20.000 kr. til side hvert år frem til vores 100 års-jubilæum. Der er derudover nedsat et
udvalg, som kan begynde at undersøge, hvordan jubilæet kan fejres. Dette præsenteres senere.
Foreningslivet er i øjeblikket under pres fra omverdenen. Dette gælder eksempelvis skoler, som forventer,
vi kan hjælpe med idrætsundervisningen. Dette giver en udfordring, da vi er baseret på frivillig arbejdskraft.
Vi har kunnet imødekomme forventningerne i et vist omfang, da vi har et set up med flere ansatte. Dette
set up betyder desværre også, der er mange nye medlemmer, som forventer, de kan kræve mere, end en
forening normalt kan levere.
Claus Frank-Nielsen har valgt at opsige sin stilling i løbet af 2016. Vi er glade for den måde, Claus har
håndteret det på. Der har været god tid til at finde den rigtige afløser. Bestyrelsen nedsatte et
ansættelsesudvalg, som har haft møder med stort set alle cheftrænere samt andre nøglepersoner, for at
skabe rammerne for, hvad en ny person skulle ansættes til. Den sportslige leder har blandt andet til opgave
at skabe rammerne for, hvordan alle de frivillige selv kan løse diverse udfordringer i hverdagen. Steen Gleie
er ansat pr. 1. januar.
Vi skal ikke til at revolutionere børnefodbolden, men skal derimod til at have nye fokuspunkter, herunder
ungdomsfodbolden.
Nicolai takkede til sidst administrationen, som er med til at løse mange opgaver i hverdagen.
iii) Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S – Torben Jensen
A/S oplever, der er et godt dagligt samarbejde med 1921.
Mange forstår ikke helt, hvad der foregår i A/S. Siden HF har overtaget A/S, har Dennis Poulsen været
direktør, frem til han desværre blev syg i august. Dennis har været en god direktør i klubben. I dag er der en
midlertidig direktør, og klubben ledes til daglig af en ledelsesgruppe, hvilket fungerer rigtig godt.
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2) Aflæggelse af beretning
a) Formanden aflægger beretning
Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, og der har ikke været de store udfordringer det sidste år.
Der er sket en klar fremgang over de sidste par år, og der er også kommet godt styr på økonomien, så fokus
i endnu større grad kan rettes mod klubbens udvikling.
Dette betyder blandt andet, der i øjeblikket er fokus på ungsenior, pigefodbolden og et sportsligt udvalg.

Det har været et år, hvor A/S og HF har været meget i medierne.
HF er i gang med en fase, hvor klubben skal sælges til nogen, som kan hjælpe med at føre klubben videre.
HF har brugt ca. 40 millioner siden de overtog klubben. Der er nu kommet styr på de indre linjer, så klubben
er klar til at blive overtaget.
Der er i øjeblikket forhandlinger med investorer fra udlandet. Der er mange henvendelser, blandt andet fra
Kina, Dubai, USA, England, Østrig mv. HF håber at finde den rigtige køber inden sommer. Klubben skal
sælges til nogen, der har stor viden omkring talentudvikling og lignende.
HF kapitaliserer klubben i øjeblikket, så en ny ejer ikke skal komme flere penge i klubben til at starte med.
Der er penge i klubben til 30.06.2018, men der vil løbende blive tilført penge.

Spørgsmål: Har man ændret strategi i forhold til tidligere, hvor man ønskede, klubben skulle have en bred
ejerkreds?
Svar: Det er korrekt, der er ændret strategi. Årsagen er, der ikke var stor nok tilslutning til at købe sig ind i
klubben på daværende tidspunkt.
Spørgsmål: Der har tidligere været meldt en del ud omkring BPP (Business Partner Projekt), men det hører
man ikke så meget om mere.
Svar: BPP findes stadigvæk, men er ændret en lille smule. Det må konstateres, der har været indgået aftaler
med partnere, som LB A/S ikke har kunne leve op til. Dette førte til stor utilfredshed, og der skulle derfor
ryddes op. Koncepten er stadig levende.
Spørgsmål: Hvad er det DBU ikke forstår omkring A/S?
Svar: DBU har blandt andet stillet spørgsmål ved, hvorfor der kan tilføres kapital til A/S, når HF har haft
dårlige regnskaber. HF har dårlige regnskaber, da de har valgt at sætte alle deres aktiver til 0, da det er
svært at vurdere, hvilken værdi eksempelvis LB A/S har. HF får dog mange penge ind i øjeblikket, hvilket er
årsagen til, at der LB A/S kan tilføres kapital. Det afholdes løbende møder med DBU.
Spørgsmål: Hvad er strategien bag løbende kapitaltilførsel i stedet for én stor?
Svar: Så er der løbende opmærksomhed omkring, at HF har penge, og klubben får opmærksomhed.
Spørgsmål: Er pengene sat af hos HF?
Svar: Ja, det er de.
Kommentar: det virker til at strategien begynder at virke.
iv) Sportslig leder Steen Gleie aflægger beretning
Steen præsenterede kort sig selv, hvor han blandt andet fortalte, han kommer fra et koordinatorjob i DBU
omkring U17/U19 landsholdene.
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På spillersiden er der skabt et godt hold, hvilket tabellen viser. Klubben har ikke købt nogle af de seneste
spillere, da alle har været transferfrie. Der er eksempelvis spillere i klubben, som kunne få flere penge
andre steder, men foretrækker at spille i Lyngby.
David Nielsen er god til at skabe positiv energi. Derudover har han været god til at finde ud af, hvilke
personer der skal være omkring ham. Derfor er der en god stab omkring holdet.

Steen fortalte herefter om sine første indtryk af klubben, hvor der er rigtig mange frivillige og mange aktive
spillere. Derudover er der en god organisation, så vi kan have gang i mange ting af gangen.
Her og nu skal der blandt andet fokuseres på, hvordan vi kan skabe et godt miljø for ungdomsspillerne, så
de også bliver og spiller seniorfodbold i klubben. Derudover vil vi gerne prioritere pigefodbolden lidt mere.
Vi skal i første omgang se, om vi kan få flere pigespillere til klubben. Herudover skal der sættes nogle ord på
den gennemgående spilfilosofi i klubben, da mange træner og agerer ud fra den, men den er ikke skrevet
ned.
Slutteligt viste Steen en liste med mulige projekter på længere sigt, som pt. blot er tanker/ forestillinger
om, hvad der kan ske. Dette gælder eksempelvis et udvidet skolesamarbejde, trænerakademi, fodbold
fitness mv.

b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
Regnskab
Det har været et godt regnskabsår. Der har været en lille stigning i kontingentindtægter, og
kommunetilskuddet er mod forventning ikke faldet. Sponsortilskud, tipsmidler og elitetilskud er faldet,
hvilket blandt andet skyldes, A/S har taget mere over til sig.
Lønudgifterne er faldet, da nogle trænere har givet afkald på tidligere optjent godtgørelse.
Der har været større udgifter til rekvisitter og materialer. Dette er et bevidst valg.
Der er ikke brugt så mange penge på kurser, som vi gerne ville.
Spørgsmål: Hvor stor en ejerandel har 1921 i A/S
Svar: Ejerandel på 1,7 % pr. 30/6 /2106 = 325.000 aktier. Ejerandelen bliver mindre for hver
kapitalindsprøjtning.
Der er ikke nogen mellemværende fra 2015 og 2016 mellem A/S og 1921.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet
Der er budgetteret med mindre end 2016. Blandt andet regner vi med at få mindre fra Skat og kommunen,
men samtidig er der flyttet mere ungdomselite over i A/S. Der vil være øgede trænerudgifter, da vi ikke igen
kan forvente, at nogle trænere giver afkald på deres godtgørelse. Derudover er det prioriteret at bruge lidt
flere penge på tilskud til ture, stævner og lignende. Herunder også trænerkurser.
Der er budgetteret med et underskud på 89.000 kr., da vi har haft et større overskud end forventet i år og
gerne vil have pengene tilbage til medlemmerne. Der er ikke budgetteret med kontingentstigninger i 2017.
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Kommentar: der er lavet en test som viser, børn præsterer bedre i skolen, hvis de også er aktive med
eksempelvis fodbold.

c) Afdelingsformændene aflægger beretning
- pigeafdelingen v Magnus Gary
Ambitionerne for pigeafdelingen
Lyngby Boldklub er en forening, der skal tilbyde fodbold bredt i Lyngby-Taarbæk kommune. Dette
indebærer, at vi vil have et tilbud til piger og kvinder, som ønsker at spille fodbold.
LB1921 vil gerne tilbyde et seriøst trænings- og kamptilbud for de piger, som gerne måtte ønske dette.
Dette tilbud indeholder høj kvalitet i træningen og et differentieret tilbud til pigerne og kvinderne.
Langsigtet mål for pigeafdelingen

Det anses for vigtigt, at de ældste piger i ungdomsafdelingen kan knyttes til seniorafdelingen og få et tilbud
om træning hos kvindesenior.
Kvindesenior skal være en blanding af spillere fra ”egne rækker” og spillere fra f.eks.
uddannelsesinstitutioner i området.
Det er vigtigt, at spillerne i de respektive årgange lærer respekt for andre årgange og kan træne både op og
ned i årgangene, uden at trygheden mistes.

- Seniorafdelingen v Daniel Folman
Daniel har været i klubben ca. 11 år og har været træner i 5 år. Der er en dynamisk seniorafdeling, hvor vi
har to hold. Vi har valgt at bruge begrebet konkurrencehold, hvilket medfører nogle krav til spillerne.
Ca. 45 spillere – vi kunne godt være flere, men har desværre ikke faciliteterne til at tage flere ind.
Vi ser frem til det kommende ungseniorprojekt. Det er så småt startet op sidste år med blandet succes.
- Oldboysforeningen v Peter Packness
120 aktive medlemmer, som spiller hele året rundt. Der findes 9 hold under Oldboysforeningen. Ca 20-40
spillere til hver lørdagstræning.
Andre aktiviteter er blandt andet at stå i Ulvedalene. Det er derfor muligt at søge tilskud til aktiviteter. Det
er dog en forudsætning, man også selv bidrager til aktiviteten. I 2016 har der ikke været særlig stor søgning.
Der er søgt fra fire grupper allerede i år, hvor der er givet tilskud for i alt ca. 40.000 kr.
d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning
i) Forældreforeningen
Der findes en forældrebod til Superligakampene, hvor der forsøges at skabe lidt indtægt, som kan bruges til
at støtte i klubben. Der kan godt bruges lidt mere hjælp.
ii) 100 årsjubilæumsudvalget – Jakob Jermiin og Kim Rolsted
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Holdene skal have seriøs træning, og der skal være et tilbud for piger og kvinder, der gerne vil konkurrere,
men også gerne et tilbud til de piger, for hvem fodbold skal være et samlingspunkt og give mulighed for at
kunne være aktive og dyrke motion.

Der er etableret en selvudnævnt arbejdsgruppe efter sidste generalforsamling. Målet med arbejdsgruppen
er at hjælpe til, vi kan afholde århundredets bedste jubilæumsarrangement, som med LB1921 i spidsen
favner kommunen og lokalsamfundet.
Alle er velkommen til at deltage i arbejdsgruppen og kan komme i kontakt med gruppen via
kontakt@lb100.dk.
Derudover var der en kort gennemgang af, hvordan året 2021 kan se. Dette indebærer både festlige
indslag, kommunale aktiviteter, fodboldrelaterede aktiviteter og meget andet. Gruppen er fortsat i gang
med idegenerering.

4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8
Hovedbestyrelsen indstiller følgende:
Nicolai Tofte Holm – formand (ikke på valg)
Mogens Lundsberg – næstformand (på valg – ønsker genvalg) - genvalgt
Jan Lottrup Jonasson – kasserer (på valg – ønsker genvalg) - genvalgt
Mats W. Hansen – sekretær (ikke på valg)
Magnus Gary (ønsker genvalg) - genvalgt
Jesper Clausen (ønsker genvalg) - genvalgt
Hans L. Hansen (ønsker genvalg) - genvalgt
Lars Castenschiold (ønsker genvalg) - genvalgt
Nicolai Høgenhav Hoffmann (ønsker valg som suppleant) - valgt
Forældreforeningens formand Josephine af Rosenborg er derudover født medlem af bestyrelsen
5) Valg af revisorer, jf. § 10 (ikke på valg)
6) Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.
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3) Behandling af indkomne forslag
a) Der er ikke indkommet nogen forslag

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Dennis Anton Holm Pedersen

Mats Werner Hansen

Dirigent

Sekretær
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