
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



REFERAT 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
TIRSDAG D. 28/1 2020 - KL. 19  
Gudmund Jørgensen Lounge, Herfølge Stadion. 
 
 

DAGSORDEN 
 

1. VALG AF DIRIGENT  
Hans Hytteballe modtog valg og konstaterede, at indkaldelsen var varslet rettidigt samt indeholdt de 
punkter, der fremgår af vedtægterne. 
 

2. VALG AF STEMMETÆLLERE 
Flemming Norman blev valgt. 
 

3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, Jannik Rose Jakobsen. 
 

Jannik bemærkede, at sidste års beretning havde haft Et år med mange ændringer som indledning. 
 

Dette kunne også være overskriften for dette års beretning, idet år 2019 havde været et ret så turbulent år. 
 

I forbindelse med at HB-Køges fraflytning ved årsskiftet 18/19 - mod forventet i sommerferien 19, startede 
en dialog med Køge Kommune om anvendelse af faciliteterne i Nordtribunen. 
Klubbens forventninger viste sig pludselig ikke at holde stik, hvilket afstedkom en række møder og 
forhandlinger med udvalg og en række politikere. Også internt i bestyrelsen var der divergenser.  
 

Uden at gå i detaljer endte det med, at bestyrelsen valgte at konstituere Jannik som formand frem til næste 
ordinære generalforsamling – altså i dag.  
 

I forlængelse af dette har HBK Pigefodbold ønsket at flytte til Køge, og netop i denne tid er der 
forhandlinger i gang med HB-Køge, Køge Boldklub og Herfølge Boldklub om vilkår i den forbindelse.  
I givet fald skal det efterfølgende godkendes af DBU. 
 

I sidste års beretning blev der orienteret om ombygningen i 2018. I foråret viste det sig beklageligvis, at 
ombygningen var blevet dyrere end forventet, hvilket har påvirket resultatet for 2019. 
 

Aktuel status 
Der er i 2019 afsat ½ mio. til ombygning af Nordtribunen, og der er indhentet tilbud på arbejdet. Vi 
afventer nu blot den endelige byggetilladelse. 
 

Kunst på opvisningsbanen 
Helt uventet for os lykkedes det i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 gode kræfter i Byrådet 
at sikre 2 mio. til etablering af kunststof på opvisningsbanen på Herfølge Stadion. Som alle sikkert er klar 
over, er det et beløb, der ligger langt under, hvad tilsvarende projekter ellers koster i Køge Kommune og 
andre kommune. 
Det er efterfølgende lykkedes at forhandle aftaler på plads med de valgte leverandører, så vi ender på et 
for os meget gunstigt niveau, hvilket vi er utroligt glade for - og projektet er finansieret. 
Vi afventer nu blot en snarlig igangsættelsestilladelse fra Køge Kommune, så arbejdet kan påbegyndes. 
Leverandørerne er parate – så med lidt held kan vi holde indvielse i april. 
 

Vi ved godt, at der er forskellige holdninger til kunststof kontra græs – også i bestyrelsen – men for os vejer 
det tungt, at vi nu kan træne og spille kampe hele året, ligesom vi får en markant kapacitetsforøgelse, så 3-
4-5 hold ikke længere skal træne på samme bane i vinterhalvåret.  
 

Når vi nu er i gang, skal vi ikke glemme ”rosinen i pølseenden”. I december tikkede en mail ind med det 
glade budskab: En ansøgning fra Christina Kaiser til DIF og DGI´s foreningspulje, afsendt på bestyrelsens 
vegne, var blevet imødekommet, så vores efterhånden nedslidte miniarena kan opdateres.  
Stor tak til begge organisationer – og Christina. 



 

Som alle nok har bemærket, har denne lounge også fået nyt liv i årets løb som Gudmund Jørgensen Lounge, 
hvilket kan tilskrives Flemming Normann, som har lagt et kæmpe arbejde i at skabe nogle rammer, så 
loungen igen afspejler Herfølge Boldklub, men som også åbner op for andre interessenter, således at 
loungen fremover kan blive til glæde for hele Herfølge. 
Det skal dog pointeres, at det er Køge Kommune, der er ejer og som via det kommunale bookingsystem, 
EGON, styrer reservationerne.  
Køge Kommune har glædeligvis valgt at dække en række udgifter til renovering af faciliteterne omkring og i 
Gudmund Jørgensen Lounge. Vi ser frem til mange arrangementer i det nye år.  
 

Også etableringen af Klub 200 sidste år er et spændende nyt tiltag, som vi både håber og tror kan bibringe 
Herfølge Boldklub såvel fysisk hjælp til helt konkrete opgaver samt økonomiske midler, så vi nu og 
fremadrettet kan hæve kvaliteten på alle områder i klubben.  
 

Fra vor helt egen verden kan vi fremhæve, at vi endelig fik gjort alvor af at udnævne såvel Steen Knudsen 
som Henrik Andersen til æresmedlemmer i Herfølge Boldklub som påskønnelse af det utroligt store 
arbejde, begge har lagt i klubben igennem mange, mange år – og ikke mindst som kulturbærere.  
 

I august var vi vært ved en meget velbesøgt debataften, hvor vi satte fokus på, hvad der skulle ske i 
Herfølge Boldklub fremadrettet. 
 

Efterårets sidste store event løb af stablen i november måned i form af en senior- og frivilligfest med over 
100 deltagere – og en fantastisk stemning. I sandhed en fest! En nyskabelse, som vi vil følge op på i år. 
 

Efter HB Køges fraflytning fik vi igen rådighed over stadion, hvilket har fremmet aktiviteterne i klubben, idet 
en række hold nu kan spille på opvisningsbanen med mulighed for at tilskuerne kan købe såvel mad- som 
drikkevarer. Især stemningen ved S 1.´s hjemmekampe skal fremhæves. Nu er der ofte langt over 100 
tilskuere, hvoraf mange har deltaget i PreMachen forinden.  
 

Vi skal sige stor tak til Bruno og hans hjælpere for det kæmpe arbejde, som de har lagt ift. at få stadion 
tilpasset den nuværende situation.  
 

Også Fejeholdet med Palle som primus motor har lagt et stort arbejde i at vedligeholde og holde området 
ryddeligt, så det altid fremstår fint og præsentabelt.  
 

Som alle nok efterhånden har fået øje på, er Capelli Sport ved at blive en integreret del af såvel HB Køge og 
dermed også KB og Herfølge Boldklub. Der har naturligt været lidt startvanskeligheder, men stor tak til 
Anders for en ihærdig indsats i årets løb. 
 
Stævner i 2019 
Året startede med Mikrofodboldskole d. 4. og 5. maj for piger og drenge op til årgang 2012. 
Igen i år blev det en stor succes med 50 deltagere fra såvel Herfølge som omegnsklubber. 
 

Årets fodboldskole havde i år 75 deltagere, selvom vi på samme tidspunkt havde en række 
ungdomsspillere, som deltog i et stort stævne i Island. 
Stævnet var dog som sædvanligt meget vellykket og velorganiseret. 
 

Årets Herfølge Cup, der blev afviklet medio august, blev på alle måder trods af en meget kort 
forberedelsestid, en stor succes med fine tilbagemeldinger i forhold til afvikling og organisation.  
Også udvalget af mad- og drikkevarer samt de rimelige priser blev rost. 
Tak til alle, der fik stævnet op at stå - ikke mindst Steen. 
 

I årets løb har der desuden været afholdt en række fodbold-camps i de forskellige årgange, nogle 
udelukkende med Herfølgespillere og andre med deltagere fra omegnsklubber. 
 

Året blev afrundet med den traditionelle Nissehue Cup med rigtig mange glade forældre og spillere. 
 



Afsluttende vil jeg sige tak til alle vores trænere, holdledere og frivillige for det kæmpe arbejde, som i 
udfører til glæde for vores børn og unge. 
En stor tak skal også lyde til klubbens samarbejdspartnere i HB Køge, ETK, Køge Kommune samt de 
politikere, som har skabt mulighed for det markante løft, som klubbens faciliteter får. 
De mange løfter, der igennem mere end 20 år er givet til skiftende formænd i Herfølge Boldklub, bliver nu 
endelig indfriet. 
 

En stor, stor tak skal også lyde til vores sponsorer, som trofast bakker op om klubben. Vi håber meget på at 
kunne udvide kredsen fremover. 
 

Sidst, men ikke mindst, skal lyde en tak til hele bestyrelsen, som på trods af de udfordringer, vi har haft, har 
formået at holde sammen. 
Jeg er overbevist om, at vi har forudsætningerne for i 2020 at få et år, hvor vi som bestyrelse udelukkende 
kan have fokus på - sammen med trænere, ledere og frivillige - at udvikle kvaliteten på alle områder i 
Herfølge Boldklub – klubben for såvel de bedste som de fleste. 
 

Beretningen blev herefter vedtaget med applaus. 
 

4. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 2019  
Henrik Andersen fik ordet og gennemgik og kommenterede det uddelte årsregnskab. 
På grund af stor sparsommelighed og fokus på alle udgifter i klubben samt nedlæggelse af lønnet stilling 
som daglig leder, har vi, efter afskrivning og hensættelse til 100-årsjubilæet i 2021, landet et overskud på 
118.458 kr. 
Henrik takkede afslutningsvis alle i og omkring klubben for at have bidraget til dette fine resultat, men også 
bestyrelsen fik en stor tak for det kæmpe arbejde, som man havde ydet det seneste år. 
 

Beretningen blev vedtaget med applaus. 
 

5. INDKOMNE FORSLAG 
 

Nedenstående forslag var modtaget fra Sv. Erik Jensen - ”Piller” - på vegne af Klub 200 
 

Medlemmer af støtteforeningen klub 200 er automatisk passive medlemmer af Herfølge Boldklub med 
mulighed for at møde op til kommende generalforsamlinger med stemmeret. 
Gælder dog kun for personer over 18 år. 
  

”Piller” begrundede sit forslag, idet han mente, at det ville være en stor fordel, såfremt HB fik forøget sit 
medlemstal af passive medlemmer. 
 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen desværre ikke havde haft mulighed for at mødes og drøfte forslaget samt 
konsekvenserne heraf, men påpegede, at en af hurdlerne kunne være forskellen i kontingentstørrelsen. 
Foreslog derfor, at man nedsatte et hurtigtarbejdende udvalg de to parter imellem. 
”Piller” kom med yderligere uddybning ift., hvordan kontingent i Klub 200 kunne indgå i HB. 
Efter en længere dialog/drøftelse enedes man afsluttende om at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg. 
Bestyrelsen har det på som punkt på førstkommende bestyrelsesmøde d. 5.2. og kontakter efterfølgende 
Klub 200. 
 

6. VALG TIL BESTYRELSEN 
Idet der ikke var fremsendt forslag til kandidater, blev de opstillede valgt. 
 

1.  Valg af formand for en 2-årig periode                                                                                                                                          
Jannik Rose Jakobsen  

2.    Valg af næstformand for en 1-årig periode      
Hans Hytteballe  

3.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode  
Anders Tønneskov Kaimer og Steen Knudsen  

        4.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode                                                                                                                   



                             Lars Pedersen, Henrik Andersen og Erik Ebbe 
 

 
7.    VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANTER - 1-årig periode                                                                                                                   

Jan Martinsen  
 

8.     EVENTUELT 
Der blev spurgt ind til status på ombygning af Hovedtribunen, og bestyrelsen redegjorde for de 
ombygningsplaner, der lige er givet ombygningstilladelse til. Køge Kommune havde som ejer haft nogle 
krav, bl.a. omkring opsplitning af baderummet i 2 selvstændige lokaler samt tilsvarende omkring 
omklædningsrum, så man fremadrettet kan separere ift. alder og køn. 
Der blev knyttet en del kommentarer til dette, men bestyrelsen fasthold, at det var forhold, som vi kunne 
se fornuften i – og at det under alle omstændigheder var er et vilkår. 
 

 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
 
Referat v/ Hans Hytteballe 
 


