
 
Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 19. november 2015.  

1. Valg af dirigent. 

Lars Andersen (LA) blev valgt uden modkandidater. 

LA takkede for valget og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet. 

Kenneth Jensen tilbød at være referent og blev valgt hertil. 

2. Formandens beretning. 

Kim Skovby Klindt (KSK) aflagde formandens beretning, og lagde her vægt på et 

arrangement mellem de lokale skoler og boldklubben omkring 0. klasse, samt 

mindekampen for Brian Fakkenor. Derudover blev sæsonens flotte resultater for bl.a. 

senior og U12 også nævnt. 

KSK sluttede med at fortælle at han stoppede som formand og bestyrelsesmedlem og 

takkede alle omkring klubben for godt samarbejde. 

 

Der blev stillet spørgsmål til KSK omkring hvor mange ungdomsspillere vi har i klubben, og 

svaret hertil er ca. 65 stk.. 

Derudover var der spørgsmål omkring renovering af multibanen. Der var flere der mente at 

man bør tage kontakt til en ekspert for at høre om hvordan man plejer og vedligeholder en 

multibane, og der blev også spurgt ind til de to tilbyd man har fået på at lave dræn omkring 

multibanen. KSK kunne berette om at der var truffet aftale med en entreprenør omkring 

etablering af dræn. 

3. Kasseren fremlægger og gennemgår regnskabet. 

Der var mandag den 16/11 indkaldt til revisionsgennemgang mellem kasseren Maria 

Hanfgarn (MH) og de to revisorer Johnny Mogensen (JM) og Lars Andersen (LA). 

JM og LA kunne ret hurtigt konkludere at regnskabet ikke var færdigt og at det bar præg af 

mange fejlposteringer og manglende bilag.  

Revisionen blev dermed udskudt og JM og LA fik udleveret regnskabet og forsøger at 

udfærdige dette. 

Da der på generalforsamlingen ikke forelå et regnskab, så blev det drøftet om man skulle 

stoppe generalforsamlingen med det samme og så i stedet indkalde til ekstra ordinær 



 
generalforsamling, hvor man så kunne gennemgå regnskab og derefter vælge en ny 

bestyrelse, da den siddende bestyrelse skulle stå på mål for det manglende regnskab. 

Da man fra revisorernes side af ikke mente at der så ud til at være lavet noget 

ureglementeret med regnskabet, så foreslog man at man godt kunne gå videre til valg af ny 

bestyrelse, således at den nye bestyrelse hurtigst muligt kunne få styr på foreningens 

aktiviteter igen. 

 

Den siddende bestyrelse er forpligtet overofr regnskabet indtil det godkendes på en 

ekstra ordinær generalforsamling. 

 

Som kommentarer til regnskabet kan nævnes at der er rigtige mange kontingentrestancer. 

Det blev drøftet hvordan man kan rette op på dette. Grunden til det store restancebeløb 

hænger sammen med at forårskontingentet først blev opkrævet omkring 1/9 og så har 

man igen lige opkrævet for efteråret med betalingsfrist pr. 6/11. 

 

Boldklubbens konto er ikke i minus, da man har fået frigivet penge fra en fra en 

højrentekonto. Det er op til den nye bestyrelse at få investeret disse penge. 

 

Vandværket skal kontaktes og informeres om nye kontaktpersoner hos Boldklubben. 

Per Hanfgarn har kontrakten. 

4. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår at følgende ændres i vedtægterne: 

§14 stk. 2: ”Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af 

amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele” 

Ønskes ændret da Amtsforeningen blev nedlagt i 2005. 

§ 14 stk. 3: ”Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder formuen Idræts og ungdomsarbejdet i 

Ryslinge Kommune.” 

Ønskes ændret, da der ikke er noget der hedder Ryslinge Kommune. 

Ovenstående ændres således at der fremover kun er §14 stk. 2 med følgende formulering: 



 
”Ophører foreningen at eksistere, tilfalder formuen Idræts og ungdomsarbejdet i Ryslinge” 

 

Forslaget til ændringen blev vedtaget og opdateres i vedtægterne for Ryslinge Boldklub. 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant: 

Det blev konstateret alle fremmødte var stemmeberettiget. 

Fra den siddende bestyrelse valgte formand Kim Skovby klint ikke at genopstille.  

Kasseren Maria Hanfgarn var ikke på valg, men ønskede at fratræde. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer Henning Maegaard og Carsten Høj Larsen ønskede ikke at 

genopstille, og Kristian Fribo ønskede at fratræde. 

Dermed skulle der vælges en formand for en 2-årig periode, en kasserer for en 1-årig 

periode, to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og et bestyrelsesmedlem for en 1-

årig periode. 

Valg af formand: Kenneth Jensen blev foreslået og valgt enstemmigt. 

Valg af kasserer: Dorthe Foli blev foreslået og valgt enstemmigt. 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: Henrik Andersen og Mads 

Nicolaisen blev foreslået og valgt enstemmigt. 

Valg af bestyrelsesmedlem for 1-årig periode: Niels bak blev foreslået og valgt enstemmigt. 

Valg af 1. suppleant (1-årig): Per Hanfgarn blev foreslået og valgt enstemmigt. 

Valg af 2. suppleant (1-årig): Lars Bo Hansen blev foreslået og valgt enstemmigt. 

Valg af revisor: Johnny Mogensen og Lars Andersen var på valg og blev genvalgt uden 

modkandidater. 

Valg af revisorsuppleant: Anders Lauritsen var på valg og blev genvalgt uden 

modkandidater. 

6. Eventuelt: 

Ryslinge Hallens Cafeteria donerede en check på 20.000,- kr. til Boldklubben. 

Kim Skovby Klint og Kenneth Jensen uddelte gaver til den afgående bestyrelse, samt 

revisorerne og takkede for en god arbejdsindsats. 

Dirigent Lars Andersen afsluttede hermed generalforsamlingen, og alle rejste sig og 

udråbte et længe leve for Ryslinge Boldklub. 


