
 

  

Generalforsamling 
  Tirsdag 18. januar 2022 

R e f e r a t  
3 3  s t e m m e b e r e t t i n g e  m e d l e m m e r  
 

1. Valg af dirigent 

Jørgen W Nielsen valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Jens Wibholm fremlagde bestyrelsens beretning (se vedlagt)  - som blev taget til 

efterretning. 

 

3. Forelæggelse af regnskab 

 Herunder fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2022. 

 Rene Jensen fremlagde regnskabet 

 

Kim Nymand Hansen stiller spørgsmål til, hvor stor en del af omkostningen til senior 

afdelingen der går til træner lønninger? Hvis den største andel af omkostninger går til 

trænerlønning stiller han spørgsmål til om det kan være rigtigt.  Han kan frygte at overskuddet 

bliver ”ædt”op på senior lønninger. 

Dirigent Jørgen W Nielsen bryder ind i dialogen og oplyser at bestyrelsen / seniorformanden 

ikke har pligt til at udspecifiserer posiosionerne på de enkelte omkostninger, men blot oplyse 

den samlede udgift, på de enkelte positioner i regnskabet. Hvis Kim Nymand Hansen har behov 

for yderligere til punktet kan han efterfølgende gå i dialog med bestyrelsen uden om 

generalforsamlingen. 

 

Daniel Christensen svare at han kan desværre konstatere at det er meget svært og finde 

seniortræner  på et fornuftigt niveau i lønninger, udviklingen går den forkerte vej. 

 

Peder Olsen stiller spørgsmål til hvorfor der er så stor overskridelse på regnskabet i 

seniorafdelingen.  

Daniel Christensen orientere om vi har valgt og ansætte en assisten træner til første holdet det 

var der ikke budgeteret  med. Samt transport udgiften er steget pga. længere transport på 

Sjællandsserien.  

 

Jørgen Anthonsen spørg ind til, hvorfor budegettet i seniorafdelingen er forhøjet.  

Det begrundes med at hvis det viser sig  vi skal ud og finde nye træner og ass. træner til 

førsteholdet og vi ikke kan få dem til samme pris, så har vi garderet os.  

 

Jørgen Anthonsen opfordre bestyrelsen til og holde øje med balancen måned for måned. 

 

Efterfølgende er regnskabet taget til efterretning. 

Se vedlagt regnskab – som blev godkendt. 

 

4. Seniorafdelingens beretning 

Hans Chr. Hansen stiller spørgsmål til at udvikling på at melde afbud til førsteholds kampe og 

andenholds kampe, går den forkerte vej. Han opfordre til at seniorspillerne gøres 

opmærksomme på at der skal meldes så lidt afbud til kamp som overhovedet muligt. 

Turneringplanen kendes i så god tid så vagter på job mv, bør ikke stå i vejen for at den enklte 

spiller kan møde op til kamp. Opfordre til der ligges et lidt større pres på spillerne.  



 

Se vedlagt beretning – som blev taget til efterretning. 

 

 

5. Ungdomsafdelingens beretning 

Jeppe Schrøder stiller spørgsmål til hvad talent samarbejde med NFC det indebær ? Er det kun 

for at NFC vil ”gafle” spiller fra MB som han føler at det tidligere har været tilfældet  ? 

Marina begrunder det med at meningen er at dygtiggøre spiller i MB, med håb for at holde 

dem så længe som muligt i MB. 

Samt tilbud om ekstra træning i NFC og at NFC  kan bidrage med træning hos MB. 

Selvfølgelig er NFC interesseret i de største talenter på Lolland Falster men i vores 

samarbejde er det kun, hvis den enkelte kan gå direkte ind i start elleveren at det er interessant 

for NFC. 

 

SteffenPedersen stiller spørgsmål til om vi har overvejet alle træner i MB som minimum har C. 

licens uddannelsen. 

Marina kan orientere om at størsteparten af trænerne er startet på C. licens uddannelsen. 

Faktisk er der kun en enkelt træner som endnu ikke er tilmeldt eller har C. licens uddannelsen.  

Samt MB har opfordret trænerne til at komme på ”kampklar” kursus i næste uge. 

 

Se vedlagt beretning – som blev taget til efterretning 

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår følgende kontingent 2022:  

Godkendt. 
 
     Pr. år 2022 Pr. halvår 2022               Forfalsdato 
      

Senior     1600     800  1.5. og 1.9. 
 Senior til og med 23   1400     700  1.5. og 1.9. 
 Old Boys (32)      700          350  1.5. og 1.9. 
 Dame senior    1160     580  1.5. og 1.9. 
 Dame old girls (29)     700   350  1.5. og 1.9. 
 U 13 - 18 Piger/Drenge   1270   635  1.5. og 1.9. 
 U 9 - 12 Piger/Drenge    1000                 500  1.5. og 1.9. 

U 7-8 Piger/Drenge     600      300  1.5. og 1.9. 
 U 4-5-6 Piger/Drenge     500   250  1.5. og 1.9. 
 Passive       200           1.5. og 1.9. 
 E Sport       700   350  1.5. og 1.9. 

7. Indkomne forslag 
Ingen 

 
8. Valg 

a. Bestyrelsen (Jens Wibholm, Lasse Dunk og Birgitte Johansen afgår)  

 Jens Wibholm er villig til genvalg, Birgitte Johansen er villig til genvalg, Lasse Dunk ønsker ikke 

genvalg. 

 Jens Wibholm genvalgt. Birgitte Johansen genvalgt. Henrik Bottos valgt. 

 b. Formand for seniorafdelingen (Daniel Christensen afgår) Er villig til genvalg 

  Daniel Christensen genvalgt 

 c. Formand for ungdomsafdelingen (Marina Pedersen afgår) Ønsker ikke genvalg 

  Bestyrelsen har desværre ingen forslag til ny ungdomsformand.  

 Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen er bemyndiget til at arbjde på og finde en ny 

ungdomsformand. Bestyrelsen gøres opmærksom på at de er forpligtiget til og støtte 

ungdomsafdelingen.  

 

 



d. Medlemmer til seniorudvalget (Danny Mikkelsen, Andreas Stryger Hansen og Ebubekir Erdal 

afgår) Alle 3 er villig til genvalg. 

 Danny Mikkelsen genvalgt, Andreas Stryger Hansen genvalgt og Ebubekir Erdal genvalgt. 

  

e. Medlemmer til ungdomsudvalget (Marina Pedersenfejl:  Brian Lohse Hansen, Søren Andersen 

og Per Jensen) 

 Marina Pedersen valgt, Søren Andersen genvalgt, Per Jensen genvalgt. 

  

f. Suppleant til bestyrelsen (Erling Petersen  afgår) Villig til genvalg 

 Erling Petersen genvalgt. 

 

 g. Valg af revisor (Ib Larsen afgår) Villig til genvalg.  

  Ib Larsen genvalgt. 

 

 h. Valg af revisorsuppleant (Mathias Bjørklund  afgår) Ønsker ikke genvalg 

  Anders Larsen er valgt. 

i. Valg af formand for hus- og baneudvalget (Arne Evendal afgår) 

Er villig til genvalg  

Arne Evendal er genvalgt 

 j. Valg af 3 udvalgsmedlemmmer til hus- og baneudvalget. (Bent Bleibach, Leif Nielsen 

  og Hans Chr. Hansen afgår) Alle 3 er villig til genvalg  

  Ben Bleibach genvalgt, Leif Nielsen genvalgt, Hans Chr. Hansen genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Jens Wibholm ønsker Ib Larsen tillykke med 40 års jubilæet som revisor i MB, fik overrakt vingave, samt 

takker for mange års arbejde.  

 

Knud Erik Madsen fra MBV siger tak til bestyrelsen for godt samarbejde og god dialog i 2021. 

MBV er meget glade for den positive aktivitet og engagement, som der er i MB. 

Han uddelte for 11. gang årets lederpris i MB som  blev tildelt Per Jensen.  

 

Ib Larsen overrakte udklipsbogen 2021 til MB`s bestyrelse v/ Jens Wibholm 

 

Jørgen Anthonsen opfordre bestyrelsen til evt. at nedsætte et udvalg til og se på renovring af cafeteriet 

i MB. Bl.a nye stole, maling, gardiner mv. Evt. indrage gamle MB til og hjælpe med opgaven. 

Opfordringen er taget til efterretning.  

Jens Wibholm orientere om at bestyrelsen allerede er i gang med et udvalg som alledrede arbejder med 

opgaven.  

 

Referatet godkendt af bestyrelsen. 

 

Dirigent :      Referent: 

Jørgen W Nielsen     Birgitte Johanen 


