
   

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
TORSDAG D. 28/2 2019 - KL. 18.30  
Herfølge Boldklub Cafeteria, Herfølge stadion. 
  
Dagsorden 

 

1. VALG AF DIRIGENT 
Hans Hytteballe modtog valg. 
Konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 

2. VALG AF STEMMETÆLLERE 
Steen Lykke og Henrik Reinholdt modtog valg. 

 

3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
Formand Søren Lindholm fremlagde bestyrelsens årsberetning og besvarede spørgsmål. 
Herefter blev beretningen godkendt med akklamation. 

        Der henvises endvidere til formandens skriftlige beretning. 
 

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2018 
Kasserer Henrik Andersen gennemgik årets regnskab, der udviste et underskud på ca. 6.000 kr., hvilket 
ikke var tilfredsstillende, men dog bedre end året forinden. Egenkapitalen er dog så lav, at der i de 
kommende år skal arbejdes målrettet på at øge kapitalgrundlaget for at få økonomisk mulighed for at 
kvalitetsudvikle vores tilbud til børn og unge og øvrige medlemmer.  
Der vil derfor fremadrettet være stor fokus på udgifter, også set i relation til, at HB Køge ved 
fraflytningen har fjernet rub og stub, herunder alt inventar i loungen og Nordtribunen samt på 
udearealerne. Henrik Andersen besvarede enkelte spørgsmål. 

       Herefter blev beretningen godkendt med akklamation. 
       Der henvises endvidere til det uddelte regnskab. 
 

5. INDKOMNE FORSLAG 
       Der var ikke indkommet forslag. 
 

6. VALG TIL BESTYRELSEN 
1. Næstformand Søren Østergård er på valg - søger genvalg 

 Søren Østergård blev valgt for en 2-årig periode 
 

     2.    Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Idet der var fire kandidater opstillet til de 3 ledige bestyrelsesposter, opstillede dirigenter flere 
muligheder/scenarier for valg i den forbindelse. 
Bestyrelsesmedlem Bo Larsen meddelte, at han pga. øget arbejdsmængde gerne ville fratræde 
bestyrelsen 1 år før udløb af valgperioden og stillede derfor sit mandat til rådighed. 
Generalforsamlingen godkendte derefter, at alle 4 kandidater, der ønskede valg, blev indvalgt i 
bestyrelsen. 

 

 Christina Kaiser blev genvalgt for en 2-årig periode 

 Flemming Normann Andersen blev nyvalgt for en 2-årig periode 

 Jannik Seehusen blev nyvalgt for en 2-årig periode 

 Hans Hytteballe blev nyvalgt for en 1-årig periode 
 

7. VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANTER 
 

 Jan Martinsen modtog valg for en 1-årig periode 

 Henrik Andersen modtog valg for en 1-årig periode 
 

 



   

8. EVENTUELT 
 

Superveteranerne, +60, var glædeligvis mødt talrigt op og fortalte, at de jo i mange år havde benyttet 
faciliteter i Nordtribunen.  
Da de var gul/blå i hjertet, ville de stadig gerne have tilknytning til og støtte op om arbejdet i Herfølge 
Boldklub. De havde derfor et ønske om også fremadrettet at måtte benytte faciliteter i klubben. 
Bestyrelsen tilkendegav, at man var meget glade for at have dem i klubben, og når vi var kommet lidt 
videre/havde fået afklaret nogle ting med Køge Kommune, ville vi selvsagt gå i dialog med dem om, 
hvordan vi kan tilgodese deres ønsker bedst muligt. 
 

Der blev spurgt ind til samarbejdsaftalen mellem de 2 moderklubber og HB Køge samt omkring hvilken 
klub, der er licensbærende i HB Køge. Der blev orienteret om, at det er Herfølge Boldklub pga. Køge 
Boldklubs konkurs og tvangsnedrykning, før overbygningen blev aftalt. 
Det blev betonet, at vi har et fint og tillidsfuldt samarbejde med Køge Boldklub til gavn og glæde for 
udviklingen af de fælles U-hold og dermed i sidste ende også divisionsholdet. 
 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede de ca. 30 fremmødte for god ro og 
orden. 
 

Afsluttende rettedes en tak til Bo Larsen for hans arbejde det senest år i bestyrelsen. 
 
 
 
Referat v/ Hans Hytteballe 
 
Herfølge d. 1. marts 2019 


