
 
  

Dato: 27/05/19 Tidspunkt: 19:00   Hvor: BIF klubhus  

Møde indkaldt af  Kenneth Sørensen 

Mødetype  Generalforsamling 2019 

Referent  Joeanna Beeck 

   
Dagsorden jf. vedtægter 

1) Valg af dirigent.  

- Steen Jensen blev valgt. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

2) Valg af referent. 

- Joeanna Beeck blev valgt. 

3) Aflæggelse af beretning og redegørelse for planer for foreningens fremtidige virksomhed.  

- Se skriftlig beretning fra formand Kenneth Sørensen. Karsten Mølgaard Jensen 

fremlagde denne for generalforsamlingen i formandens fravær. 

4) Fremlæggelse af det revideret regnskab.  

- Regnskabet blev godkendt.  

Kommentarer/spørgsmål: 

- Der var spørgsmål til rengøringsudgifter og ligeledes et fald i HSV-kontingent, som 

begge dog var beskrevet i noterne i regnskabet. 

- Forslag til kassereren: Et bilag til kontingentsatserne i vedtægterne. 

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

- Bestyrelsen fremsatte forslag om en kontingentstigning på 100 kr. årligt fra 2020 for 

fodbold. Til orientering orienterede kassereren om at sidste forøgelse af kontingentet 

var tilbage i 2015. 



- Argumentationen for forslaget var nye omkostninger til YouSee på 8.600 kr., 

manglende indtægter ifm. kræmmermarkedet (minimum 25.000 kr.) og et underskud 

på ca. 30.000 kr. i 2018. 

- Stigning på 100 kr. blev godkendt. 

Kontingentsatser fodbold 2020 

- Senior 1.700 årligt som opkræves halvårligt med 850 kr. 

- Studerende, Kvindesenior, Veteran 1.400 årligt som opkræves halvårligt med 700 kr. 

- Ungdom 1.200 årligt som opkræves halvårligt med 600 kr. 

- Aktive u/kamp 700 årligt som opkræves halvårligt med 350 kr. 

- Passive (uændret) 200 kr. som opkræves helårligt med 200 kr. 

Øvrige aktiviteter 2020 

- Yoga 1.300 kr. årligt som opkræves halvårligt 650 kr.  

- Badminton 1.000. kr. årligt som opkræves halvårligt med 500 kr.  

- Badminton træning 500 kr. årligt som opkræves halvårligt med 250 kr.* 

- Hockey 1.000 kr. årligt som opkræves halvårligt med 500 kr.  

- Krible Krable 800 kr. årligt som opkræves halvårligt med 400 kr.  

- Ski-fitness 500 kr. kr. årligt som opkræves halvårligt med 250 kr.  

- Hit Fit Dance: 100 kr. årligt som opkræves halvårligt med 50 kr.  

Foreningen fastsætter og regulerer løbende kontingentsatserne for de øvrige aktiviteter, og evt. 

nye aktiviteter, ift. udgifter til instruktører og øvrige omkostninger for foreningen. 

*Badminton træning bliver reguleret allerede i 2019, da der ikke er sammenhæng mellem 

indtægter og omkostninger forbundet med denne aktivitet. 

6) Behandling af Indkomne forslag.  

- Ingen indkomne forslag.  

7) Valg af formand, 1 kasserer og 1 sekretær.  

• Valg af formand 

- Kenneth Sørensen genopstiller og blev valgt.  

• Valg af Kasserer  



- Christian Bo har i slutningen af 2018 overtaget pladsen fra Jesper Devantier og fortsætter 

på denne post. 

• Valg af sekretær 

- Henrik Bjerregaard fratræder posten. Joeanna Beeck blev valgt som ny sekretær.  

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Tommy, Victor, Karsten) 

• Tommy Thomsen opstiller og blev valgt. Tommy overtager rollen som seniorformand fra 

Thomas Boie Claussen. 

• Kenneth Andersen fratræder som ungdomsformand (men vælger dog at beholde få 

opgaver i bestyrelsen som f.eks. banekoordinator). Victor Degenkolw opstiller til 

bestyrelsen og blev valgt. 

• Karsten Mølgaard Jensen genopstiller og vælges som bestyrelsesmedlem og fortsætter 

som næstformand. 

9) Valg af suppleant til bestyrelsen (Kenneth A.) 

• Tommy Thomsen fratræder som suppleant og Kenneth Andersen opstiller som suppleant 

og blev valgt. 

10) Valg af revisor samt revisorsuppleant.  

• Revisor 

- Patrick Borg genopstiller og blev valgt.  

• Revisor suppleant 

- Svend Beeck fratræder. Anders Westphal Hansen opstiller og blev valgt til revisor 

suppleant.  

11. Valg af 1 medlem til stadion udvalg og 1 medlem som idrætsforeningens repræsentant i 

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI)  

• Medlem af stadion udvalg.  

- Svend Beeck og Kenneth Sørensen er valgt. 

- Mangler svar fra Peter Kvist og dette punkt er derfor uafklaret. 

• Medlem som idrætsforeningens repræsentant i Hillerød samvirkende idrætsforinger 

(HSI)  

- Svend genopstiller og blev valgt (Svend er også med i bestyrelsen i HSI til orientering). 



 


