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Referat af AB’s ordinære generalforsamling gennemført den 8. marts 2022
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 bestyrelsesmedlemmerne, samt de tre ansatte fra administrationen. UR
konstaterede at der forelå afbud fra Winnie Sørensen.
Forsamlingen mindedes ved et minuts stilhed de medlemmer, der er gået bort i det forgangne år. UR
fremhævede efterfølgende særligt Palle Thorsen, som var medlem af AB i 74 år, indtil han i det forgange år
gik bort i en alder af 85, hvilket om noget vidner om et medlem der underbygger vores logo; AB – En klub for
livet.
1. Valg af dirigent
Æresmedlem i AB og Partner i advokatfirmaet Bech-Bruun, Jens Hjortskov (JH), blev foreslået og valgt som
dirigent.
JH takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. AB’s love via opslag
af indkaldelse 14. februar 2022 og gennemgik derefter generalforsamlingens dagsorden, offentliggjort 28.
februar 2022.
JH gav herefter ordet til formanden som gennemgik formandens beretning.
2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år
Ulrik Rasch (UR) aflagde klubbens beretning siden seneste generalforsamling i Juni måned 2021 – se bilag
1 – Formandens beretning.
Beretningen blev taget til efterretning uden yderlige kommentarer.
Derefter gav JH ordet til klubbens hovedkasserer som gennemgik det reviderede driftsregnskab.
3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse
pr. 31. december 2021 til godkendelse, jf. §25.

Årsregnskabet for 2021 var udleveret til deltagerne ved indgangen. Årsregnskabet er vedhæftet som bilag 2
til dette referat.
Hovedkasserer Torben Knudsen (TK) forelagde det reviderede regnskab fra 2021, hvor det blev fremhævet
at alle fire afdelinger har et positivt årsresultat. Samlet set blev der leveret et resultat på kr. 307.539
TK kommenterede en række nøgleposter i hhv. resultatopgørelsen og balancen.

Fodbold
Årets resultat blev kr. 2.095,-
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Cricket
Årets resultat for cricket: 470 kr.
Tennis
Årets resultat for tennis: 251 kr.
Håndbold
Årets resultat for håndbold: 238 kr.
Samlet sportsligt overskud på 3.054 kr.
Gennemgang af indtægter og udgifter samt aktiver og passiver
Klubbens egenkapital er faldet til kr. 2.973.713, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år grundet
rentetilskrivning fra kommunen. Bestyrelsen er opmærksomme på dette, men Gladsaxe Kommune er ikke
interesserede i at ændre proceduren, hvilket klubben af flere omgange har påpeget som en udfordring
overfor Gladsaxe Kommune.
Kommentarer:
Thomas: AB fodbold’s 100-mandsklub måtte desværre lukkes sidste år, hvorfor der blev delt penge ud til
bl.a. AB – de står på reservationskontoen.
Bent: Vandskaden i gavlen – kan den henføres til omlægningen af forsikringer. Vandskaden var ikke dækket
af forsikringen, og omlægningen af forsikringer vedrørte en regnskabsteknisk omplacering, som ikke havde
noget med selve forsikringsaftalerne at gøre.
Allan K: Nedskrivning af klubbens kassekredit sker årligt med kr. 300.000 og der vurderes derfor stadig at
være behov for kassekreditten i en årrække fremover. Klubbens sunde økonomiske udvikling henover de
seneste år skyldes bl.a. klubbens aktive fokusering udviklingsorienteret fondstilskud, som er bundet op på
specificerede projekter.
Bent J: Budget for fodbold afd. ungdom’s indtægter er øget kraftigt i 2022? Dette skyldes stigende
akademitillæg og forventede øgede sponsorindtægter.
Torben O.: Fællesdrift stigende udgifter til el og varme – hvor bekymrede skal vi være. TJK: Vi er
opmærksomme på udgifterne, som ligger hos kommunen, der har aftalerne.
Ingen yderligere kommentarer blev tilknyttet regnskabet.
Dirigenten noterede at alle kommentarer tages til efterretning og bragte herefter regnskabet til afstemning.
Regnskabet blev godkendt. Ingen stemte imod.
4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent
Afdelingerne fastsætter selv deres kontingent, derfor er punkt ikke aktuelt og var fjernet fra
generalforsamlingens agenda.
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5. Indkomne forslag
Dirigenten informerede om at der ikke er modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg af forretningsudvalg jvf. §21
A. Næstformand – 2 år, Winnie Sørensen - håndboldafdelingen – blev valgt
B. Kasserer – 2 år, Torben J. Knudsen - fodboldafdelingen – blev valgt
Forretningsudvalget består således af:
•
•
•
•

Ulrik Rasch hovedformand, fodboldafdelingen
Winnie Sørensen næstformand, håndboldafdelingen
Torben Knudsen kasserer, fodboldafdelingen
Ulrik Grage sekretær, tennisafdelingen

7. Valg af revisor, jf. §26
Statsautoriseret revisionsaktieselskab Christensen og Kjærulff blev sidste år valgt for en 2-årig periode, og er
således ikke på valg i år.
8. Evt.
Bent J:
Forærede i 2008 et klaver til AB. Det er tilsyneladende væltet og defekt, og skæbnen uvis. Det undersøges,
hvad der faktuelt er sket.
Tjønserne/Bent J. har gentagne gange søgt om et vindue til klubbens sauna, hvilket Hovedbestyrelsen har
valgt ikke at prioritere klubbens økonomi til. Skulle Bent J. fortsat ønske dette prioriteret, bedes der i lighed
med tidligere fremsendes et ønske, ligesom det skal være præciseret, hvorvidt det er et personligt ønske
eller hvem som står bag ønsket om et vindue i saunaen?
Klubbens regnskab skal ligge klar til afhentning i klubbens administrationen inden generalforsamlingens
afholdelse jf. klubbens vedtægter, hvilket klubbens administration fremover vil tilstræbe. Regnskabet har
været tilgængeligt på kontoret i ugen op til generalforsamlingen, men JH foreslog hovedbestyrelsen at
oplyse om dette på tidligere stadie.
Niels Torp:
Spurgte til klubbens personalepolitik, under henvisning til en medarbejdersag. UR ønskede ikke at drøfte
personalesager på en generalforsamling, men redegjorde kort for nogle af de generelle overvejelser der lå
bag organisationsændringen.
Spurgte til status på slagsportscenteret som er planlagt til etablering under motorvejsbroen. Mikkel Grøn
(MG) orienterede om at der er indgået en partnerskabsaftale med Gladsaxe Kommune, og at projektet nu
også indeholder faciliteter til løbere og MTB mv. Der pågår samtaler med fonde og kommunen pt. Håbet er
at projektet i bedste fald kan realiseres ultimo 2022 eller mere realistisk i 2023, hvis finansieringen kommer
på plads, hvilket naturligvis er en forudsætning.
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Torben O:
Oplyste, at Dem som vil se 2. Div. udekampe kan fremover streame kampene gratis fra divisionsforeningens
hjemmeside
Allan K.:
Padel-projektet er et stort og krævende projekt, hvor der har været lagt betydelige ressourcer i fra Henrik
Thue Hansens side. Dette store arbejde bør være anerkendelsesværdigt. Tennissamarbejdet lavet i TGI på
tværs af tennisklubberne i Gladsaxe burde ligeledes have været anerkendt. UR udtrykte anerkendelse for
det store arbejde i begge samarbejder.
Mads Beier:
Der er ansat en sponsorsælger i fodboldafdelingen, men det bør afklares hvordan der sikres sammenhæng
ift. de øvrige afdelinger, og den efterfølgende klub/sportslig afd. koordineret skiltning på anlægget. UR
svarede at det pt undersøges hos kommunen hvilke rammer der er gældende ift. opsætning af skilte, hvilket
der forventes afklaring på i løbet af indeværende måned. Derudover udestår en drøftelse af fordelingen af
sponsorindtægter, hvilket forventes drøftet på kommende strategimøde omkring sommeren 2022.
Christian Fischer:
Der skal opsættes støjskærme langs motorvejen frem til ringvejen. Det vil være oplagt at drøfte med
myndighederne hvorvidt denne afskærmning kan optimeres til gavn for nedsættelse af støjen ind mod AB og
de øvrige bebyggelser i området.
JH konstaterede at der ikke var yderlige bemærkninger, og takkede for god ro og orden, og gav ordet tilbage
til UR for afsluttende bemærkninger.
UR takkede dirigenten fordi han stillede sig til rådighed. UR takkede også de fremmødte for deltagelse i
årets generalforsamling samt for de mange indspark.
UR afsluttede mødet med et trefoldigt hurra for AB.

Referent: Steen Rydal Jørgensen
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Formandens beretning af 8. marts 2022
Sidste år blev klubbens generalforsamling afholdt på et historisk sent tidspunkt og det er derfor blot 9
måneder siden klubben seneste generalforsamling, hvilket også er historisk.
Da jeg i juni måned sidste år stod på klubbens generalforsamling, og så tilbage på 2020, så var det med en
masse optimisme samt håb og forventning om en mere normal hverdag. Uden en masse restriktioner og
anbefalinger grundet Corona pandemien, men test, vacciner og fortsatte restriktioner har desværre fyldt
året ud og ind i starten af 2022, men lad os huske hinanden på at modstand blot gør klubben stærkere og
knytter sammenholdet endnu tættere sammen.
I dag er alle restriktioner væk og jeg håber inderligt at vi nu nærmer os hverdage uden løbende behov for
diverse restriktioner og nedlukninger, der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle trænere, ledere, alle
øvrige frivillige samt organisationen på anlægget, som hver især har gjort sit til, at vi er kommet ud på den
anden side, selvom det naturligvis har været en hård tid for alle.
At man ikke i samme grad har kunne dyrket sin passion og fritidsinteresse er noget der kunne mærkes i
mange medlemmers grønne hjerte. Det hele har dog ikke været skidt, og vi har masser af sportslige
højdepunkter, udvikling og andre positive berette om, hvorfor vi alligevel ser stolte tilbage på 2021 og de
resultater, som der er blevet leveret over hele linjen.
AB Sportscafé
Mod slutningen af 2021 var også året hvor vi fik en ny forpagter af de lokaler som vi befinder os i her til
aften. Demetrius og Birgitte er nye folk i spidsen for sportscaféen, som genåbnede i Dec. måned. Ikke en
nem opgave efter en længere periode uden at Cafeen har været åbent, men Deres positive og optimistiske
tilgang smitter og jeg kan kun på det varmeste anbefale at vi alle på bedste vis støtter op om AB Cafeen.
Demetrius og Birgitte har en mission om, at (gen)skabe AB Cafeen som samlingsstedet for alle medlemmer
og gæster på anlægget. Det har været savnet, lad os alle støtte op om Deres missionen som også er
klubbens.
Organisationen
I slutningen af året valgte klubbens forretningsfører, Maria, at opsige hendes stilling for at søge nye
udfordringer udenfor AB, efter godt 5 år i klubben. En proces blev igangsat for at finde klubbens nye
forretningsfører og et stærkt felt på 34 kandidater viste interesse i stillingen som ny forretningsfører hos
AB. Valget faldt på Steen Rydal Jørgensen, som er startet som klubbens nye forretningsfører d. 03.01.22, et
samarbejde som er startet rigtig fint og som jeg og den øvrige bestyrelse har store forventninger til.
Medlemsudvikling
Medlemsudviklingen har været udfordrende for hele Foreningsdanmark de seneste år under coronaen,
mens den samlede udvikling i AB har haft en flad udvikling i 2021, hvilket er glædeligt. Vi er utroligt
beærede over den loyalitet som mange medlemmer har vist, en tillid som forpligter, men som samtidig har
gjort at vi ser lyst på fremtiden.
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Håndboldafdelingen har været klart hårdest ramt, men også Tennis afd. har været ramt på
medlemsudviklingen, hvilket i Foreningsdanmark har været tilfældet for indendørs idræt generelt set. At
årets Håndbold Julecup igen i 2021 skulle aflyses, og så endda i sidste øjeblik, var noget som gjorde ondt på
mange af vores spillere, ledere og normale gæster fra nær og fjern. Villigheden til at knokle videre er dog
intakt, og der er ingen tvivl om at alle afdelingsbestyrelser har taget arbejdshandskerne på, så spiralen kan
vendes og vi kan drage nytte af, at de forskellige restriktioner nu forhåbentligt kun er noget vi kan se tilbage
på.
Tennis afd. oplevede ellers en stigende medlemsudvikling midt på året, da man drog fordel af de
begrænsede restriktioner for en sportsgren, som ikke er en holdsport og som kunne foregå udendørs med
fysisk afstand og et begrænset antal deltagere pr. bane. Medlemsudviklingen har dog vist et mindre fald i
2021, men det er ikke unormalt at interessen for tennis er størst når blomsterne spirer og solen skinner, så
forhåbentlig vil den vigende medlemsudvikling vise positive takter i løbet af de kommende uger, når foråret
står for døren.
I cricket og fodbold afd. har der i begge afd. været en positiv medlemsudvikling ift. sidste års medlemstal.
Samlet set er AB’s medlemstal på niveau med sidste år, hvor fodbold afd. har arbejdet intensivt på høj
faglig kvalitet blandt trænere og holdledere samt generelt set bedre struktur, rammer og kommunikation,
så har cricket afd.’s bestyrelse fortsat tidligere tiders intensive arbejde med nogle stærke integrations- og
skoleinitiativer, som har fået bredt cricketsporten mere ud.
Sportslige højdepunkter
I det forgangne år har der på trods af omstændighederne været flere flotte sportslige højdepunkter.
I Tennisafdelingen fik vi en Sjællandsmester i mix Double i Tennis indendørs og også i ungdomsrækkerne
har vi opnået flere flotte tennisresultater, som vi stolte kan se tilbage på. I 2. Division på både herre- og
damesiden har det været imponerende at se talentmassen fører an, hvilket til tider har skabt nogle
udfordringer for cheftræneren når holdkortet skulle skrives. Derudover har der været flere spændende
nytænkende initiativer som ’Lyserød Lørdag’, UV Tennis i en mørkelagt hal og et ’Voksen-intro’-forløb, som
hver især har skabt højnet synlighed om AB Tennis og bidraget til den sportslige interesse.
Cricketafdelingens førstehold har også færdiggjort sæsonen, men selvom man sluttede af med nogle
knebne nederlag, så hedder det igen 1. Division i det nye år. Cricketafdelingen fik desuden Gladsaxe
Kommunes Integrationspris 2021, som følge af nogle flotte initiativer, som har lokket spillere fra Værebros
fællesarealer til Skovdigets cricketbaner under nogle helt andre sportslige rammer og ordnede rammer. I
2021 blev der åbnet op for hallen, og selv med flere afstandsrestriktioner og andre regler, så kom sæsonen i
gang, og er i skrivende stund heldigvis kørende på højtryk.
Håndboldsporten har haft det hårdt, men troen på at komme tilbage til tidligere tiders storhed er intakt, og
arbejdet er i fuld gang i bestyrelsen. U11 pigerne vandt guld i A-rækken ved Rudersdal Cup, men ellers er
det desværre en sæson, hvor man ser tilbage på at den blev afblæst før tid. I sommerperioden var de
talentfulde U17 piger dog til DM i strandhåndbold, og løb her med en flot bronzemedalje til DM-stævnet i
Odense. AB Håndbold Special fik overrakt en flot check fra kommunens borgmester på knap 20.000 kr. i
forbindelse med Trine Græses 60 års fødselsdag, hvilket vi er yderst taknemmelige over, og pengene går til
årets tur til Kolding hvor de ærgerrige
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spillere skal til Special Olympics. I fodboldafdelingen har der også været stor aktivitet i bestyrelsen med
mange indsatsområder bl.a. i forbindelse med at fodbold afd. siden i sommers har overtaget den fulde
sportslige ansvar for fodbold afd.’s samlede elitære akademi hold. U17- og U19-mandskaberne ligger godt
til i deres respektive ligaer. Det samme gælder vores to bedste seniorhold i 2. Division og Serie 1, som har
opnået flotte resultater i efterårssæsonen, og i alle rækker er med helt i den sjove ende. Personligt ser jeg
også frem til et endnu bredere og stærkere samarbejde mellem 1. senior, 2. senior og U19 i 2022, som
gerne skal komme alle parter til gode, en nødvendighed for at udvikle en optimal overgang fra ungdom til
senior ikke bare i fodbold afd., men i alle klubbens sportslige afd. Senior 3 klarede sig også fint og vandt
serie 5. Der er mange af vores ungdomshold, som udmærker sig helt i toppen af deres respektive rækker,
hvilket kun kommer med hårdt arbejde, en beundringsværdig dedikation og fagligt dygtige og inspirerende
ledere, som gør at vi har en unik mulighed, der kan bygges videre på i den fortsatte talentudvikling.
Vi er også i fuld gang med pigefodbolden (pt. 13 medlemmer), og selvom det er et langt sejt træk, så ved vi
at der knokles i baggrunden for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at pigerne kan nyde godt af
anlægges mulighed for at spille fodbold. Sommeren bød på et stort World Cup arrangement i kamp om 5-áside-trofæet i aldersklasserne +60 og +65, inden turneringen næste år indtager en af de fineste adresser i
fodboldverdenen, FIFA’s ”Home of Football” i Zürich. I år er samtidig første gang at World Cup’en afvikles i
de nordiske lande, og der var stor ros fra FIFA’s delegerede for turneringen, som rummede deltagere fra 13
forskellige lande, hvilket vi naturligvis var meget stolte af.
Økonomi
Kalenderåret 2021 har som året forinden på mange måder været et hårdt år, grundet diverse Corona
nedlukninger og restriktioner i løbet af året, og bestyrelsen har derfor stadig fokus på den stramme styring
af klubbens økonomi.
På trods af det, leverer klubben et forventet overskud på ca. kr. 308.000 og stort set på budget, hvilket
bestyrelsen betragter som meget tilfredsstillende, omstændighederne taget i betragtning, men også et
nødvendigt overskud for fortsat at kunne reducere klubbens kassekredit og samtidig have mulighederne for
at kunne investere i udvikling og fremtiden. Resultatet er bl.a. hjulpet godt på vej af klubbens
administration, som aktivt har forfulgt mulighederne og ansøgt om diverse fondsmidler, hvor vi bl.a. fik
nogle ikke forventede tilskud fra DGI og DIF.
Facilitetsudvikling
2021 var et år hvor vi fik rejst midler til flere projekter, som f.eks. et Teqball-bord, efterårscamp i fodbold,
forældretræning og vi fik renoveret strandbanen.
Fokusområder i 2022
I forlængelse her af, så kan vi nævne dette års fokusområder. Vi er fuld gang med at renovere vores
ungdomsomklædningsrum, og kan hver dag se at der sker fremskridt. Det giver nogle nye og tidssvarende
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rammer for vores ungdomshold og gæster, så vi har en bedre opdeling i nyrenoverede lokaler. Vi glæder os
alle til at se det færdig resultat.
Herudover bliver der fortsat arbejdet med at få vores Padel-projekt op at køre i samarbejde med vores
samarbejdspartner Racket Club. Et projekt som jeg positionerede på sidste års generalforsamling. En del
bump på vejen, men tingene skrider fortsat fremad og heldigvis har vi en meget fokuseret projektgruppe,
ligesom tennisafdelingen gør hvad der er muligt for at sikre nogle fortsat attraktive udviklingsmuligheder på
AB, med padel-sporten i centrum. Padel projektet er et klubprojekt, som ikke blot forventes at komme
tennisafdelingen og synergier hertil til gavn, men ”mere liv på Skovdiget 1” forventes at komme hele
klubben og anlægget til gavn. Mit håb er derfor fortsat at der står 6 - 7 Padelbaner klar på AB’s anlæg i
efteråret 2022, og mon ikke vi er mange som til den tid er nysgerrige på at se nærmere på en ny sportsgren,
som overalt i Danmark og mange omkring liggende lande er i stor vækst.
Slutteligt kan det oplyses at Hovedbestyrelsen på kommende møder, vil kigge på kriterier i forbindelse med
klubbens evt. fremadrettede udnævnelser af æresmedlemmer. Blot for at vi også på dette punkt fremstår
med en fornuftig struktur.
Tak for indsatsen!
Tak til jer som er mødt frem her i aften, men også en stor tak til alle dem, som gør vores skønne klub til det
den er. Håbet for fremtiden er fortsat lysegrønt, og vi ser en masse udvikling i hver af de sportslige
afdelinger, på anlægget og vores faciliteter, som opgraderes og fremsikre en fortsat udvikling på anlægget.
Det er opløftende at se det gå-på-mod og passion for klubben, som vores ansatte, trænere, holdledere,
sportslige bestyrelser og øvrige frivillige yder hver eneste uge året rundt til gavn for medlemmerne. Med
disse ord vil jeg gerne sig tak til alle for en hel- og grønhjertet indsats.

Ulrik Rasch Hovedformand – AB
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