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Referat af AB’s ordinære generalforsamling gennemført den 5. marts 2019
Sted og tidspunkt: AB sportscaféen kl. 19.00
Hovedformand Ulrik Rasch (UR) indledte generalforsamlingen kl. 19.00 ved at byde velkommen til de
fremmødte deltagere, heraf otte bestyrelsesmedlemmer, forretningsfører samt økonomimedarbejder Linda
West.
Forsamlingen mindedes ved et minuts stilhed de medlemmer, der er afgået ved døden i det forgangne år.
1. Valg af dirigent
Æresmedlem i AB og Partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, Jens Hjortskov blev erstattet på dagen af
næstformand i klubben Winnie Sørensen (WS). Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet iht. AB’s love.
Winnie gav ordet til formanden som gennemgik formandens beretning.
2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år
Ulrik Rasch (UR) aflagde beretning – se bilag 1 – Formandens beretning.
Tom Moeslund (TM) – Fodboldafdelingen gratulerede forretningsudvalget med afskaffelse af LMN-lånet. Alle
deltagere gav forretningsudvalget en hånd.
Ingen yderligere kommentarer blev knyttede til formandens beretning.
Winnie gav ordet til klubbens hovedkasserer som gennemgik det reviderede driftsregnskab.
3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse
pr. 31. december 2018 til godkendelse, jf. §25.
Årsregnskabet for 2018 var udleveret til deltagerne ved indgangen til generalforsamlingen. Årsregnskabet er
vedhæftet som bilag 2 til dette referat.
Hovedkasserer Torben Knudsen (TK) forelagde det reviderede regnskab fra 2018, herunder fremhævede TK
at alle 4 afdelinger har et positivt årsresultat.
TK kommenterede en række nøgleposter i resultatopgørelse og balancen som følgende:
•

Gennemgang af resultat i alle sportslige afdelinger som viser et overskud for 2018 på kr. 20.745, -

TK gennemgik udgifter i klubben og knyttede forklaringer til følgende:
•

Lønnings-posten er blevet belastet grundet udskiftning af medarbejdere på kontoret herunder en
periode på 6 måneder med dobbeltløn ifm. fratrædelse af medarbejder

•

Tilskudsposterne i regnskabet på side to refererer til indtægter afdelingerne betaler til fællesdrift,
fordi fællesdrift har haft udgifter via lønudbetalinger til trænerer, som har været betalt i gennem
Dataløn
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•

Tilskudsposterne ovenfor påvirker Diverse indtægter posten i regnskabet, hvor tilskud fra de før
nævnte afdelinger vil normalvis være bogført her, men i samråd med revisor har klubben valgt at
udspecificere. Derfor er indtægten ikke større

•

Administration posten er også belastet af omkostninger forbundet med optagelse af kassekredit ifm.
afvikling af LMN-lånet

•

Diverse posten inkl. hal og anlæg er belastet af uforudsete omkostninger ifm. el-arbejde på anlægget
samt selvrisiko på nogle forsikringssager.

•

Klubbens samlede overskud bliver påvirket af tidligere hensættelser fra 2016 og 2017 regnskaber,
hvor hensættelse i forbindelse med opløsning af LMN lånet opløses og indtægtsføres samt selve
kursgevinsten ifm. opløsningen af LMN-lånet. I alt viser klubben et overskud på kr. 5.291.905, - Den
ordinære drift lander dog på et overskud på kr. 311.000 for året, ca. kr. 61.000 over budgetteret.
TK gennemgik likviditetsoversigten for 2017-2019 tom. februar måneden for at illustrere hvordan
ovenstående har påvirket klubben.
UR knyttede en kommentar til gennemgang af økonomien og likviditetsoversigten ift. at klubben har
haft behov for at optage en kassekredit netop fordi vi har tømt klubben for likviditet ifm. LMN-lånet.
Klubben har 8-9 måneder ud af årets 12 måneder, hvor der er behov for en kassekredit. UR
pointerede at det er vigtigt at vi skaber et positivt driftsoverskud fremover således klubben kan
nedbringe kassekreditten jf. klubbens aftale med banken, med en ambition om indenfor en kort
årrække ikke længere at have behov for en kassekredit.
Jørgen Collaitz (JC) vil vide om det er en reel kursgevinst på kr. 3.720.900, - eller om det er en
dekort klubben har fået ifm. LMN-lånet. TK bekræftede at den godt kan kaldes for en dekort.
TK understregede igen at vi havde brugt den opsparede likviditet til at få lukket LMN-lånet. Klubben
skulle selv dække ca. kr. 3.72 mio, hvilket naturligvis har drænet klubbens likviditet.
Torben Oldenborg (TO - bestyrelsesformand AB A/S) sagde at det gav god mening at indtægtsføre
kursgevinsten som anvist af revisorer i 2018.
Allan Kloppenborg (AK) tilføjede at lånet er indfriet inden udgangen af 2018, hvorfor det er naturligt
at den bliver bogført i 2018 og ikke periodiseret. Det at klubben har afskaffet sit lån og genoprettede
en positiv egenkapital giver en anden tyngde til klubben ift. eksterne interessenter.
TK nævnte at GK var med til at godkende klubbens kassekredit ifm. afvikling af LMN-lånet, hvorfor
GK naturligvis er fuld informeret om årsagsforklaringerne til regnskabets ekstraordinære positive
resultat.
UR kommenterede på proces aftale om afvikling af klubbens lån, hvor GK forvaltning har været ivel
vidende om afvikling af lånet og klubbens efterfølgende optagelse af kassekredit.
JC knyttede en sidste kommentar til regnskabet. AB er ikke en forening men er en klub, hvorfor det
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skal fremgå rigtigt af regnskabet fremadrettet.
Ingen yderligere kommentarer blev tilknyttet regnskabet.
Dirigenten noterede at formandens beretning betragtes som taget til efterretning og bragte herefter
regnskabet til afstemning. Regnskabet blev godkendt. Ingen stemte imod.
4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent
Der var ikke fremlagt forslag om ændring af grundkontingent, hvorfor grundkontingentet forblev uændret.
5. Indkomne forslag
Dirigenten informerede at der er ikke blevet modtaget forslag til behandling på generalforsamling.
6. Valg af forretningsudvalg jvf. §21
A. Formand – 2 år, Ulrik Rasch - fodboldafdelingen – blev valgt
B. Sekretær – 2 år, Kim Østrup - tennisafdelingen – blev valgt
Forretningsudvalget består således af:
Ulrik Rasch hovedformand, fodboldafdelingen
Winnie Sørensen næstformand, håndboldafdelingen
Torben Knudsen kasserer, fodboldafdelingen
Kim Østrup sekretær, tennisafdelingen
7. Valg af revisor, jf. §26 (på valg i år)
Revisorer: Christensen Kjærulff – blev valgt
8. Evt.
Henning Kurland (HK) pointerede at vores vedtægter stipulerer at man ikke kan dyrke idræt på anlægget og
bruge faciliteterne medmindre man er medlem af klubben. Han vil gerne høre, hvad klubben kan gøre for at
den kan absorbere andre potentielle medlemsgrupperinger (f.eks. mountainbikeklubben), således vi kan
rumme flere målgrupper og dermed øge medlemsantallet.
UR svarede at denne problematik ikke har været vendt i hovedbestyrelsen tidligere, men vil være et emne
som vil blive taget op i den kommende periode.
Niels Torp (NT) ønskede en uddybning omkring arbejdet med pige- og damefodbold.
Thomas Baadsgaard (TB) besvarede herom at udviklingsarbejdet har noget at gøre med manglende
ressourcer som kan tage sig af de forskellige udviklingsområder, herunder pigefodbold. TB nævnte også at
fodboldafdelingen har fokus på det.
TO indledte med at takke UR for et fremragende samarbejde og en god dialog ift. 1. holdet samt eliteholdene
i AB i en svær tid og knyttede derefter kommentar til udviklingen i pigefodbold som ifølge DBU er
nedadgående efter flere år med vækst. TO nævnte qua sin tilknytning til DBU, at han fornylig deltog i en
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DBU-kongres, hvor netop pige-og damefodbold udviklingen var op og vende. Der er i 2018 på landsplan
registreret en medlemstilbagegang på 12%, hvilket med stor sandsynlighed har forskellige
årsagsforklaringer. TO mente bl.a. at det havde meget at gøre med at klubberne skal favne bredere og at esport er kommet for at blive.
Det der afslutningsvis under eventuelt blev drøftet en del, var hvad man som klub kunne gøre mere eller
mindre af, hvordan kunne man rumme flere tilbud for de unge mennesker samt hvordan man etablerede
bedre og bredere samarbejder med skolerne. Fokusområder: uddannelse af dygtige og bedre ledere internt i
klubberne.
AK berettede om at der ligger i kommunen en hensigtserklæring om at 1% af lønomkostningerne på
skolerne skal bruges på foreningssamarbejder. AK nævner også at klubben skal muligvis blive dygtigere til
at presse på og bruge FIG til at presse på hos kommunen for at ovenstående hensigtserklæring bliver til
virkelighed.
TO berettede i den forbindelse at en af modydelserne i forbindelse med AB a/s sponsorat fra GK er
medundervisning af elever på diverse skoler samt arrangementer, hvor skoleelever deltager.
Christian Fischer (CF) tilføjede at cricket har indgået en aftale med Buddinge Skole om et forløb på 4 gange
cricket undervisning for 65 unge mennesker. Forløbet giver dog begrænset indtægter (ca. 2.500, -) til
afdelingen men stiller store krav til trænere og indhold.
UR bekræftede at klubben skal blive dygtigere til at afsøge alle finansieringsmuligheder. Ligeledes
informerede han at klubben er i gang med at udarbejde en interessentanalyse samt er i gang med en
branding og kommunikationsstrategi.
NT berettede om FC prostata, hvor der findes uanede muligheder for finansiering og profilering overfor fonde
og sponsorer.
TB informerede om at fodboldafdelingen har en udfordring med fastholdelse af ung senior målgruppen.
Klubben har 3 U-19 hold i øjeblikket og der er oprettet et samarbejde med 1. og 2. senior ift. at få fastholdt
de unge mennesker. Fastholdelse er lige så vigtigt som rekruttering.
TO tilføjede at fastholdelse af medlemmerne i overgangen fra ungdoms spiller til senior spiller giver alle
klubber i hele landet udfordringer.
UR tilføjede at AB Specials har bidraget positivt til at givet AB en mere social og rummelig profil. De seneste
par år har AB markeret sig som værende en mere rummelig klub med en skarp CSR-profil.
Afslutningsvis takker dirigenten for god ro og orden.
Ordet blev tilbageført til UR som takkede dirigenten og forsamlingen.
UR afsluttede mødet med et trefoldigt hurra for AB.

AKADEMISK

BOLDKLUB

AB – EN KLUB FOR LIVET
Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold

Bilag 1
Formandens beretning til generalforsamlingen 5. marts 2019

Generelt
For nøjagtig en uge siden stod flere af os i samme lokale for at fejre klubbens 130-års fødselsdag under en
reception. I bestyrelsen var vi i dagene optil temmelig spændte over fremmødet. Ca. 250 deltog i
fødselsdagsreceptionen, med dejlig stemning og glade mennesker - unge som ældre. Dette er for mig et
meget stærkt bevis på, at klubben lever i bedste velgående.
I dag er AB stadig en ”klub for livet”, hvor venskaber knyttes på kryds og tværs, men med udgangspunkt i
glæden ved boldspillet. AB er en samfundsansvarlig idrætsklub, som bygger på glæden for idræt og med
plads til mangfoldighed (elite, talent og bredde), på tværs af køn og alder. Der skal være plads til alle i AB, vi
er en klub som favner bredt og som har rummeligheden.
Et skønt anlæg, som selv i dag 53 år efter indvielsen af anlægget og hallen står flot, bl.a. fordi medlemmerne
og driftspersonalet passer på anlægget, som var det Deres eget. Et anlæg hvor + 1500 medlemmer flere
gange om ugen nyder glæden ved boldspillet og hvor elite-, talent- og breddeidræt spilles, midt i en digital
tidsalder, stadig 130 år efter klubbens dåb. Et kort historisk tilbageblik, men AB er bestemt ikke blot en
traditionsrig idrætsklub, med historisk stor betydning for Dansk idrætsliv og nærmiljøet i og omkring
Bagsværd; vi er også nutiden og fremtiden.
2018 var et skelsættende år og på mange måder et rigtig positivt år, som har meget stor betydning for
klubben fremover. Efter lange forhandlinger lykkes det at forhandle en aftale på plads om indfrielse af
tidligere FIH-lån, hvorfor AB nu stort set kan betragtes som gældfri.
I hallen er der kommet ny LED belysning, som giver bedre lys og med mindre CO2 udledning er dette helt i
vores grønne tråd.
Vi har i 2018 haft fokus på CSR og klubbens generelle profilering. I AB har vi samlet set +200 frivillige
(trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer m.m.), som hver dag og hver især yder en helt fantastisk
indsats for klubben og medlemmerne. De frivillige er grundstenen i klubben og uden deres store indsats var
AB ikke den klub som klubben er i dag. Tusind tak for Jeres store indsats, skal det lyde herfra.
Ny forpagter af AB’s sportscafe Belinda Stagegaard, er startet mod slutningen af året, efter måneders
nedlukning og renovering af lokalet, køkkenet m.m. Belinda har med sin baggrund mange års erfaring fra
branchen og kender lokalsamfundet og klubben rigtig godt. De første måneders indtryk har været særdeles
positivt, smil på læben, positiv attitude og en masse gå-på-mod, ligesom der er registreret stigende aktivitet
siden åbningen. Klubbens ambition er at ungdomslokalet og sportscafeen skal være det sociale
samlingspunkt, hvor man mødes på tværs af de 4 sportslige afd. og hygger sig i behagelige rammer.
Samarbejde med Gladsaxe Kommune
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Løbende åben og positiv dialog med centrale folk i forvaltningen på forskellige organisatoriske niveauer.
Ligeledes løbende politisk dialog med politikere, som viser en glædelig aktiv interesse for de mange
aktiviteter på Skovdiget. Besøg fra såvel forvaltningen samt fra flere af de politiske partiers repræsentanter i
Gladsaxe Kommunes Kultur, Fritid og Idræts udvalg henover året.

Bestyrelse og administration
Efter bestyrelsesmæssige justeringer i 2016 og 2017 var 2018 et år med fortsættelse af alle
bestyrelsesmedlemmer, dog har fodbold afd. formand Thomas Gram på det netop overstået opstillingsmøde
i fodbold afd. valgt at stoppe som formand og bestyrelsesmedlem for AB’s fodbold afd. Thomas Baadsgaard
er netop tiltrådt som ny formand for fodbold afd., hvorfor han ligeledes er indtrådt i AB’s hovedbestyrelse. Et
meget stærkt valg og jeg vil glæde mig til samarbejdet med Thomas fremover. Velkommen til.
I AB’s administration er Casper Jensen tiltrådt, efter 6 år hos AB A/S kendte han klubben rigtig godt inden
hans tiltrædelse. Casper er tiltrådt for at styrke fokus på klubbens kommunikation og synlighed, ligesom
Casper overtager en række administrative opgaver i forlængelse af Pia Walbums fratrædelse. Det er
bestyrelsens vurdering, at AB’s drift og administration står stærkere end længe set, og det vurderes, at AB
også i tiden fremover vil have et godt og stabilt team med fokus på at yde en høj kvalitet og service til gavn
for klubbens mange medlemmer og samarbejdspartnere.

Medlemsudvikling
AB oplever samme udfordrende tendenser som de landsdækkende idrætsforbund. Der skal arbejdes med
såvel fastholdelse, som tilknytning af nye medlemmer og vi lever i en tid og et geografisk område med rigtig
mange tilbud, nye tendenser og muligheder, hvor vi som forening skal gøre os interessante og kunne tilbyde
en ”vare” som er interessant for det enkelte medlem.
Medlemsudvikling er derfor nu og i de kommende år fremover på agendaen i alle 4 sportslige afd. og i
klubbens hovedbestyrelse.
Vi har på tværs af alle 4 sportslige afd. valgt at foretage en større oprydning i medlemslisten, bl.a. baseret på
udestående restancer. Denne oprydning har helt naturligt betydning for klubbens samlede medlemstal, som
viser en samlet negativ udvikling på ca. 7% samlet set for klubben. Samlet set er der dog stadig +1500
medlemmer, som nyder de dejlige rammer på Skovdiget 1.
Økonomi
Tilsikring af en stram styring af økonomien har som i de seneste par år haft høj prioritering igen i 2018. En
sund økonomi skaber nu engang fundamentet for den videre udvikling af klubben.
Det er derfor meget glædeligt, at jeg kan oplyse at klubbens samlede overskud for den ordinære drift lander
på ca. kr. 310.000 for året, eller ca. kr. 60.000 over budget. Dette på trods af en gennemgribende renovering
af AB cafeen, for at gøre lokalerne tidssvarende og favne et attraktivt miljø inden genåbningen af cafeen.
Regnskabsmæssigt vises et overskud på ca. kr. 5.290.000, hvilket skyldes den nævnte indfrielse af klubbens
mangeårige lån med en nedskrivning, som kan indtægtsføres med ca. kr. 3.720.000 samt tilbageførelse af
økonomiske hensættelser på kr. 1.260.000.
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Efter afvikling af klubbens store lån, står AB i dag med en langt sundere økonomi, men i årene fremover vil
der stadig være et behov for at kunne trække på klubbens kassekredit i store dele af året og fornøden
mådeholdenhed er derfor stadig en nødvendighed, således at vi gennem fortsat positiv driftsøkonomi kan
fastholde ambitionen om at være helt gældsfri i løbet af få år.
Torben vil om kort tid vende tilbage til dette og gå lidt dybere i detaljer i forhold til regnskabet.
Det sportslige…
De enkelte afd. formænds beretninger, har været gennemgået i forbindelse med opstillingsmøder i
afdelingerne i løbet af de seneste uger, så for ikke at min beretning skal blive urimelig lang, vil jeg nøjes med
at nævne enkelte højdepunkterne fra de sportslige afd.:
Fodbold
•
•
•
•

God og udviklende tæt sportslig dialog med AB A/S – herunder strategi, udvikling og ambitioner
2. og 3. senior sikrede oprykning efter en flot sæson og spiller nu i henholdsvis serie 1 og serie 3.
Flotte resultater af mange ungdomshold i såvel pokal som den alm. Turnering
Oprettelse af ungdomsudvalg – højnet fokus på ungdommen samt såvel elite som bredde hold.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at fremhæve ABUF og det utrættelige arbejde som frivillige kræfter
lægger her, bl.a. afspejlet i forbindelse med AB Cup i Maj måned, et arrangement på anlægget hvor
fodboldglade drenge og piger i glædes med samvær og spillet, ca. 170 hold og mere end 1500 aktive
ungdomsspillere – en ren fest, koordineret af +100 frivillige. En kæmpe tak herfra.
Desuden blev det uofficielle VM for aldersgruppen +70, med deltagerhold fra Danmark, USA og Japan,
arrangeret og koordineret af AB ildsjæle, fantastisk livsbekræftende. Ligesom det sociale arrangement
”Lundberg dagen” endnu engang var en stor succes.
En kæmpe tak til Thomas Gram for hans 10 år som afd. formand for fodbold afd. og hans store indsats for
fodbold afd. og klubben.

Cricket:
•
•
•

Efter en årrække i 1. Div., måtte holdet konstatere at nedrykning til 2. Div. var en realitet
Cricket afd. formand (Mikkel Grøn) indvalgt i Dansk Cricket Forbunds bestyrelse.
U15 Drenge (kombinationshold med KB) vinder DM Bronze

Cricket afd. arbejder hårdt på at vende seneste års negativ tendens såvel sportsligt som i forhold til
medlemsudviklingen og er bl.a. i tæt dialog med beboerforening i Værebro og Høje Gladsaxe med henblik
på at kunne integrere nye borgere. 3. årig handlingsplan er under udarbejdelse, som løbende diskuteres
med AB’s forretningsudvalg.
Igangværende undersøgelse og dialog med diverse interessenter af mulighed for etablering af
slagsportscenter under motorvejsbroen ved Skovdiget, projektteam er etableret.
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Håndbold
•
•
•

AB Special trænerteamet fik tildelt Gladsaxe Handicappris
Medlemstilgang i drenge afd. samt meget flotte resultater og placeringer i flere af
ungdomsårgangene
Resultatmæssige udfordringer hos seniorholdene

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at fremhæve SAVE og det fantastiske arbejde som frivillige kræfter
lægger her, bl.a. i forbindelse med den traditionsrige AB Jule Cup, et arrangement i AB Hallen og rundt
omkring på kommunens skoler, hvor håndboldglade drenge og piger i glædes med samvær og spillet, 31
klubber og 99 hold fra Danmark, Holland, Frankrig og Polen og mere end 1200 aktive ungdomsspillere – en
ren fest, koordineret af +150 frivillige. En kæmpe tak herfra.
Tennis
•
•
•

Endnu et vellykket Junior arrangement som opstart til sæsonen på Skandinaviens flotteste anlæg i
Båstad og træningstur for motionisterne i Ungarn
Flotte indendørs resultater hos både dame- og herreholdet
Flot udendørssæson, med 10 juniorhold (U8-U18). 2 Sjællandsmesterskaber og 6 åbne
ungdomsturneringer på AB’s anlæg

I Tennis afd. har medlemsudvikling, som i flere afd. de øvrige sportslige afd., også stor opmærksomhed, hvor
nye initiativer pt. er under udvikling.
I hovedbestyrelsen diskuteres naturligvis løbende agendaen for fremtidens AB, som jeg i denne beretning
ikke vil i gå i detaljerne om, men jeg vil godt understrege, at der på rigtig mange fronter arbejdes på mange
mindre som større områder, der hver især skal gøre klubben og anlægget bedre for og med medlemmerne i
centrum.
Med disse afsluttende ord vil jeg give ordet tilbage til dirigenten.
Den 5. marts 2019
Ulrik Rasch
Akademisk Boldklub
Hovedformand

AKADEMISK

BOLDKLUB

AB – EN KLUB FOR LIVET
Fodbold - Cricket - Tennis - Håndbold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

