
       

 

Generalforsamling onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00  

(Afholdt via Zoom) 

 

1. Valg af dirigent 

 

Jan bød velkommen og foreslog Kaj Duvander som dirigent.  

 

Kaj takkede for tilliden og konstaterede indledningsvist, at Generalforsamlingen 

var indvarslet via opslag i klubben og på klubbens Facebook, mere end 14 dage 

før Generalforsamlingen. 

 

Kaj gennemgik herefter dagsordenen og konstaterede, at den var i 

overensstemmelse med klubbens vedtægter. 

 

Herefter fik Jan ordet for gennemgang af Formandens beretning. 

 

2.  Formandsberetning 2020 

Sidste års generalforsamling blev afsluttet med at Camilla og Kaj blev indvalgt mens Bo 

blev suppleant. Senere på året blev Bo dog fuldgyldigt bestyrelsesmedlem da Stig og 

Pelle valgte at udtræde. En stor tak til Stig og Pelle for deres arbejde for klubben. 

Bestyrelsen består inden Generalforsamlingen i dag af Camilla, Kaj, Bo, Henrik, Jesper, 

Peskho og Jan. 

Efter Generalforsamlingen var der så meget opmærksomhed om Covid-19, så i dette 

tilfælde godt vi har Generalforsamling tidligt på året. 

Det var på alle måder det mest specielle fodbold år jeg har oplevet og formentligt også 

alle andre der beskæftiger sig i en fodboldklub eller forening 

Covid-19 fremkomst i marts resulterede i ca.  2 måneders trænings- og kamppause og 

blev desværre så langvarig, at forårets DBU turnering måtte aflyses. 

Pausen indebar en hel del udmeldelser og manglende kontingentbetalingerne. 

På grund af situationen, besluttede bestyrelsen at sløjfe kontingentbetalingen i august 

for alle, der har var medlemmer i foråret og ved lukningen.  



Træningen kom først for alvor i gang i maj måned, efter myndighederne lempede 

betingelserne for udendørs idræt og de fleste hold, kom inden ferien op på noget der 

lignede fuld bemanding igen til træning. 

Som følge af forårsturneringen ikke blev spillet, tilbød DBU klubberne et 

sommerprogram i ugerne 25, 26 27 med 3 kampe. Ni hold tilmeldte sig dette tilbud. 

Herudover blev klubben tildelt børnestævne for årgang 2013 og 204 i juni måned. 

 

Markering af Hundige Boldklubs hjemmebane 

I Covid 19 pausen har klubben med støtte fra DIF fået lavet et nyt større flag til 

flagstangen, en ny indgangsmåtte ved klubbens hovedindgang, der byder velkommen og 

et nyt banner ved P-pladsen der ligeledes byder velkommen til Hundige Boldklubs 

hjemmebane. 

 

Pigefodbold 

Pigefodbolden har i efterhånden i nogle år været fokus område i såvel DIF som DBU regi, 

og status i klubben er, at vi har 3 holdsammensætninger p.t. 

Piger årgang 2005 - 2008 

Piger årgang 2008 – 2011 

Piger årgang 2013 - 2016 

Et af de nyere hold (årgang 2005 til 2008) der kom godt i gang med træningen allerede i 

foråret, er fusionspigeholdet, der dækker over årgangene 2002 til årgang 2005. De 

mødte talstærkt op til hver træning og er en 16 til 18 stykker hver gang. AK der 

oprindelig var træner, måtte af naturlige grunde overdrage træner tjansen til andre, men 

det blev desværre kun fastholdt et par måneder i efteråret, herefter havde holdet ingen 

fast træner. Klubben søger fortsat træner til holdet. 

Det lidt yngre pigehold (2008 til 2011) var i opløsning og trænede 5-6 stykker efter et 

antal piger have forladt holdet. Med Bo og Antons start som trænere på holdet er der nu 

blevet så stort at det tæller 27 spillere og forventes tilmeldt med 2 hold i 2021. 

Samtidigt er Julie og Jasmin kommet til som stabile og dygtige ungdomstrænere. 

Det yngste hold (2013 til 2016) er i øjeblikket 14 spillere og har deltaget i et par af 

DBUS weekendturneringer. Alija og Patrick står for holdet og også det hold har haft fin 

fremgang i medlemstallet. 

 

Drengefodbold ungdom 

Årgang 2008 er p.t den ældste årgang vi har, der tilmeldes DBUs turnering i 2021. Det 

er samtidigt den største årgang i klubben med 3 hold, 50 spillere og 6 tilknyttede 

trænere. Adnan er tilknyttet årgangen som talenttræner. Årgangen er p.t. den mest 

talentfulde i klubben og det bliver spændende at se hvor langt de er kommet i 2021 målt 

mod modstandere af samme kaliber. Adnan er p.t. tilknyttet årgangen for udviklingen af 

de optimale træningsmetoder. 

Årgang 2010/2011 er 30 spillere og tilmeldt med 2 hold og 4 trænere. Især det ene hold 

er vokset meget og stor ros til trænerne Ersin og Ali på grøn hold, der i løbet af 2020 

skiftede ud på træner sammensætningen. Det andet hold, blå hold, med trænerne Peter 

og Christine er p.t lige i underkanten af det antal spillere der er optimalt. 



I årgang 2012 er der tilmeldt 15 spillere og det er der 2 trænere til, at styre nemlig 

Richard og Andreas. Holdet har deltaget i flere DBU weekendstævner og kender 

efterhånden hinanden godt, da de fleste har spillet sammen i flere år. 

To hold blev lukket i løbet af efteråret 2020 Årgang 2005 og Årgang 2007, der over en 

længere periode var for få spillere. De spillere der ønksede det er tilbudt at spille på 

andre hold. 

Årgang 2004 spillede 11 mands turneringe færdig som de i øvrigt vandt og efter 

turneringen har flere spillere valgt at stoppe, mens andre gerne vil spille videre. De 2 

trænere Kenneth og Daniel ønsker, at prøve træning af yngre årgange og klubben er ved 

at se på de muligheder der er. 

Helt generelt og i tråd med DBUs udmeldinger er teen-age årgangene vanskelige 

årgange, at fastholde i fodbold og generelt i foreningslivet. 

 

Børnefodbold drenge 

Alija står overordnet for børnefodbolden i klubben og for at etablere hold og skaffe 

trænere til holdere og det gør han på suveræn vis. Når klubben har haft stor tilgang 

blandt de yngste, er det for en stor grad hans fortjeneste og Alija har derfor været og er 

en værdifuld mand at have tilknyttet klubben. 

I børnefodbolden er der et årgang 2015-2016 hold styret af Mehidin med 12 spillere. 

Årgang 2014 er styret af Firat og Gurkan med ca 20 spillere og endeligt årgang 2013 

styret af Ucler og Mantas med 14 spillere. 

Det er i børneafdelingen og pigefodbolden klubben især forventer en positiv udvikling i 

medlemstallet, hvis der løbende kan findes og fastholdes trænere. 

 

 

Senior og veteraner 

I senior fodbold har vi 6 stk 8 mands hold tilmeldt turnering, et 11 mands hold og et 

veteranhold. Seniorerne er i disse år mere motiverede for at lave 8 mands hold, da det 

er nemmere at samle hold og knapt så krævende. Klubben ønsker dog meget gerne 

yderligere 11 mands hold. 

I vinterperioden har seniorene ikke trænet meget på Kunstbanen og klubben ser gerne 

at alle senior holdene træner mere for, at vise vi er glade for Kommunens bevilling af 

Kunstbanen for år tilbage. Der vil i modsat fald være mange andre hold udefra, der står 

klar til at overtage tiderne. 

Klubben har et kvindemotionshold, der dog i 2020 har kørt med relativt få træninger på 

grund af manglede fremmøde og for få motionister i truppen 

I løbet af året er der tilmeldt 2 seniorhold der alene træner. Patrick S. har ansvaret for 

det ene hold det yngste, mens Fuat har ansvaret for det lidt ældre hold der træner sent 

på lørdage. 

I de ældre årgange har klubben et større 50+ hold herrer på ca 30 spillere, der træner 

tirsdage og torsdage, hvor Mitat og Bo har ansvaret for driften af det hold. 

 

Formiddagsshold 60+ 

Med støtte fra DBU var der foråret møder med DBU og Hjerteforeningen med henblik på 

at starte hold for 60+ segmentet under titlen ”Fodbold for Hjertet” med undertitlen 



Fodbold som medicin for dit hjerte. Mødet blev fulgt op med et seminar hvor professor 

Peter Krustrup, Syddansk Universitet talte om, hvor sundt det var at motionere og ikke 

mindst med en fodbold. 

Efter sommerferien var klubben klar med 60+ for kvinder og et 60+ for herrer. 

Kvinderne træner mandage formiddage med Berit som holdleder, mens herrerne træner 

onsdage formiddag med Preben som holdleder. Der er på begge hold åben for yderligere 

tilgang og det er værd at understrege, at det sociale vægtes lige så højt som 

motionsfodbolden. 

 

Fondsøgning og bevillinger 

Vi er til stadighed på udgik efter fonde der kan støtte driften af klubben. I 2020 fik vi 

accept på: Paragraf 18, Flere til pigefodbold, Kontingent tílskud DIF, Fodbold For Hjertet 

60+, Partnerskabsaftale Greve Kommune og Kursustilskud. Hertil kan tillægges 

indmeldelser af børn og unge via ”Broen”. 

Det er ingen hemmelighed, at vi især anvender mange penge i Børne- og 

Ungdomsfodbolden og til udstyr generelt, til brug for alle hold i klubben. Det gør det helt 

nødvendigt at søge flere steder hvert år for, at fastholde et tilfredsstillende cash flow. 

 

Frivilligfest 

Som en tilbagevendende start på det nye år var alle trænere/frivillige indbudt til den 

årlige frivillighedsfest i januar, som er en tak for det frivillige arbejde som træner/frivillig 

i klubben i 2019. Det var lige så fornøjeligt som det plejer og en god mulighed for, at 

mødes med trænerkollegerne i klubben under mere afslappede former. 

 

Sommeraktivitet i klubben 

Som følge af Covid-19 og de manglende tilbud i foråret på grund af nedlukning, 

bevilligede staten et sum penge til aktiviteter i sommerferien. Kommunen spurgte om vi 

i klubben kunne stille med hjælpere, med en dags varsel. På trods af den korte tidsfrist 

lykkedes det. at finde et antal frivillige. Tak til AK, Bo, Bettina og Marwa der var 

suppleret af en antal yngre hjælpere. 

Hundige Boldklub var et af 3 såkaldte hotspots, hvor der blev udbudt aktiviteter der bl.a. 

bestod i open air teater, selvforsvars kursus, Lær at RAPPE, fodboldturnering og meget 

mere. Overordnet leder, ansat af kommune, var i øvrigt klubbens tidligere 

ungdomsformand Camilla Krabbe, som der var et særdeles godt samarbejde med i de 

uger aktiviteter varede. 

 

Fodboldskole 

Efter en Fodboldskole i uge 32, med 80 børn, 15 trænere, cafe personale og ledere med 

besøg af meget aktiv Borgmester på Fodboldskolen, Kultur- og Fritidsrådsformanden i 

Greve Anne Marie Lyduch, DBU Sjællands formand samt andre repræsentanter fra DBU 

og DIF, kan vi se tilbage på en særdeles veloverstået Fodboldskole. 

Tilmeldingen til årets sommer fodboldskole i uge 32, kom efter en lidt træg start godt i 

gang og resulterede i alt i 80 tilmeldte, som var klubbens tildelte antal pladser og 

dermed blev alle pladser ”solgt”.  

Sponsorer på Fodboldskolen er DIF og Trygfonden der sikrer en meget lav betaling for 

deltagelse. 



Stort tak til trænere for stor positiv medvirken og til køkken personalet, der sørgede for 

tilberedning og servering af maden de 5 dage skolen varede. 

Når 95 personer dagligt skal bespises er det noget af en opgave for cafe personalet, 

tilmed i corona tider, hvor der skal holdes afstand. Cafe personalet klarede det fantastisk 

flot, godt hjulpet af det gode vejr, med udendørs servering og med en god variation i 

maden. Samtidigt også et stort cadeau til trænerne for afviklingen af Fodboldskolen, der 

alle dage havde strålende solskin, der var lidt af en prøvelse for børnene. Det hjalp 

ganske meget, da 2 brandbiler med udrykning kom forbi om torsdagen, for at sprøjte 

med skum, børnene kunne ”bade” i. 

Efter skumbadet var der kagekoner og kagemænd, der markerede ”Get2Sport” skolernes 

10 års jubilæum hertil farverig slush-ice. 

 

Vintertræning 

Som følge af den store tilgang på børneholdene er der især rift om de tidlige 

træningstider når alle hold går på Kunstbane i uge 43. De seneste år har Greve Fodbold 

haft de tidlige tider, men nu ønsker vi især tiderne mandage og onsdage, for at alle i 

ungdom kan træne på samme dage, af hensyn til sammenholdet på klubbens 

ungdomshold. 

Der skal i 1. kvartal 2021 være et fælles møde med Baneudvalget, for forhåbentligt at 

kunne finde en acceptabel løsning. 

 

 

 

Broen 

”Broen” er en hjælpeorganisation, der hjælper økonomisk trængte familier med at betale 

kontingent, så deres børn kan gå til f.eks. fodbold. Midlerne til ”Broen” kommer fra 

erhvervsvirksomheder, fonde og en del privatpersoner. I Hundige Boldklub har hjælpen 

gjort, at klubben har fået en del tilgang af børn i 2020, der ellers ikke vil have mulighed 

for at spille fodbold. 

 

Queens Cup 

Hundige Boldklub var primo oktober værter ved et mini ”Queens Cup” teststævne. Et 

såkaldt begynder stævne for piger med DBU som arrangør. I DBU regi har der manglet 

et stævne for piger der tilgodeser spredningen i årgange, da langt færre piger end 

drenge spiller fodbold. 

Oprindeligt skulle det havde været større stævne med flere hold, men det endte med et 

mindre stævne, som følge af stigningen i Covid 19 smitte tilfælde. De yngste startede 

om formiddagen og de lidt ældre gik i gang efter middag.   

Efter stævnet skal DBU analysere, om det er en stævneform, der kan fortsættes evt. 

med justeringer, men det forventes at det også udbydes i 2021 og vi er selvfølgelig klar 

som værter igen. 

 

Pokal- og medaljeafslutning blev aflyst 

På grunde af situationen vedr. Covid-19 måtte vi desværre aflyse pokal- og 

medaljeafslutningen i 2020. Forhåbentligt kan vi genoptage denne normale faste del af 



en tradition i 2021 på den sidste lørdag i oktober. Afslutningen er den dag på året hvor 

flest er samlet for at fejre årets resultater. 

 

Julegave til Børne- og ungdomsspillere 

Også i år er det lykkedes at få en sponseret julegave til børne- og 

ungdomsmedlemmerne 

Den 12. december fik alle fremmødte børne- og ungdomsmedlemmer udleveret en 

julegave bestående af vinterhandsker, halsedisse og klub vimpel alle med røde 

klublogoer. De der ikke nående forbi klubben, må have gaven til gode til engang i det 

nye år. 

 

Reklameartikler 

Der er sidst på året indkøbt en del reklameartikler som medlemmerne har mulighed for 

at købe. Lige for øjeblikket har vi mundbind, vinterhuer, halsedisser og store 

badehåndklæder til salg med klublogo og i klubbens farver rød og sort. 

Afslutning 

Som altid er der en stor grund til at takke trænere og holdledere for der engagement 

med at møde op flere gange om ugen, for at træne især børnene. Uden dem ingen 

kampe og træninger. Også en tak til forældre der var involveret i kørsel til udekampe og 

endelig en tak for et godt samarbejde internt i bestyrelsen i 2020. 

 

Jan overlod herefter beretningen til Generalforsamlingen der blev godkendt. 

 

3. Kassererens beretning 

 

Kaj gav ordet til Jesper. 

 

Jesper gennemgik årets regnskab og konstaterede, der havde været mindre 

indtægter på kontingent siden, som følge af at kontingentbetalingen i august 

2020, blev slettet på grund af Covid-19 og de begrænsede muligheder der deraf 

var i 2020, for at spille fodbold. 

 

Klubben havde i 2020 også modtaget aktivitetstilskud dels fra kommunen og dels 

fra fondssøgning. 

 

Klubbens indkøb af sportsrekvisitter var faldet en smule i forhold til året før, 

mens udgiften til på årskontingenter til IT og gebyrer i almindelighed var steget. 

 

Afslutningsvis konstaterede Jesper at klubben ar velkonsolideret 



 

Kaj konstaterede herefter at regnskabet for 2020 blev godkendt. 

 

4.  Valg af formand 

 

Formanden ikke på valg i 2020 

 

5. Valg af kasserer 

 

Jesper blev genvalgt uden modkandidater 

      

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Peskho blev genvalgt, mens Berit Lund Nielsen og Anton Jensen blev nyvalgt til 

bestyrelsen 

      

 

7. Valg af revisor 

 

Henrik Gøtze blev genvalgt 

 

 

8.  Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor 

 

Mehmet Zeki Dogru blev valgt som suppleant til bestyrelsen, mens Peskho blev 

valgt som revisor suppleant. 

 

9. Fastsættelse af kontingent 

 

Nuværende kontingent niveauer fastholdes 

 

10. Indkomne forslag 



 

Der var ikke indkommet forslag 

     

11. Eventuelt 

 

Der var intet at bemærke 

 

Kaj takkede afslutningsvist for deltagelse ved Generalforsamlingen 

    

 

 

 

 

 


