
Referat fra generalforsamling i Gug Boldklub af 1954
Onsdag d. 27. februar 2019.

a) Valg af dirigent
- Bestyrelsens forslag til dirigent: Hanne Krogh. Hanne Krogh blev valgt.
- Dirigenten gjorde det klar at generalforsamlingen er indkaldt med lovlig varsel på internet 
og ved opslag i klubhuset og generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 11 
stemmeberettigede ud over bestyrelsen på 5 stk. 16 stemmeberettigede i alt.

b) Formandens beretning.
- Året i bestyrelsen er især gået med et skifte på inspektørposten og projekt Egnsplansvej, 
hvor der har været en del udfordringer i dialogen med kommunen. Der er forskellige 
udvalg der tager en stor del af arbejdet i og omkring boldklubben. Seniorudvalg, 
Kantineudvalg, Sportsudvalg og Sponsorudvalg.
- Børneafdelingen. Der er rigtig mange børn herude. Der er stor interesse for at hjælpe fra 
forældrenes side, med god opbakning til træning, kampe, kantinevagter mm. Der er godt 
træningsmiljø i afdelingerne, vi skal dog være opmærksom på de forskelligheder, der kan 
være, ift. hvilken retning man ønsker at køre afdelingerne, ift. niveaudeling og kampe.
- Ungdomsafdelingen. I år har der været skabt gode resultater i ungdomsafdelingen. Vi 
kan opleve der er nogle udfordringer ved overgangen fra forældretræner til 
kontrakttrænere. Bestyrelsen har fokus på, at der kommer et glidende skifte af trænere når
spillerne når 11-mands. I klubben har vi også udfordringer i aldersgruppen omkring 
konfirmationsalderen, her kommer der ofte andre interesser og vi kan have svært ved at 
fastholde spillerne.
- Seniorafdelingen. Som det blev sagt på generalforsamlingen sidste er, kan vi i år også 
sige at 2018 bød på de bedste sportslige resultater i klubbens historie. Der er tegn på 
stigende antal medlemmer, takket være et rigtig godt arbejde i seniorudvalget med at 
skaffe nye medlemmer til klubben. I efteråret fik vi også et nyt dameseniorhold i Gug 
Boldklub, der til sæsonstart 2019 tæller en trup på godt 20 spillere.
- Oldboys og veteran. Der er god opbakning til de yngre kræfter i seniorafdelingen. 
Oldboys og Veteran lever lidt deres eget liv i klubben, men vi i bestyrelsen også gerne 
have dem til at blive en større del af fællesskabet i Gug Boldklub.
Faciliteter
- Løbende opdatering af træningsmaterialer, så trænere og ledere har det udstyr der er 
behov for, for at lave en god og indholdsrig træning.
- Løbende forbedringer på bygninger, anlæg og udstyr. I forbindelse med inspektørskiftet 
har bestyrelsen og Kasper gennemgået anlæg og klubhuset. Kasper renoverer/forbedrer 
løbene forholdene og har i øjeblikket gang i renoveringen af to omklædningsrum. Alt 
vedligeholde foregår med respekt for hvad der kan betale sig, eller der skal fornyes.
- Bolde er løbende blevet opdateret og kvaliteten er generelt i en god stand
- Vi kan konstatere der igen er meget liv på og omkring Vissevej 26
Udvalg
Kantine – har arrangeret succesculde fællesspisninger i børne- og ungeafd. Afholdt 
juleafslutning, og gennemgået/ryddet op kantinen og kigget på hvad vi har at tilbyde vores 
medlemmer af udvalg.
Sponsorudvalg - har været droslet lidt ned. I øjeblikket er det kun Poul fra bestyrelsen, så 
vi vil meget gerne have nye medlemmer hertil. I 2019 skal der forhandles nye 



hovedsponsorater og ellers er det kontakten med Henrik Studsbjerg der er sørger for 
kontakten til vore mange sponsorer der også skal sparres med.
Sportsudvalget - har stået for tværgående aktiviteter i børne- ungeafdelingen. Der er 
afholdt C1 trænerkurser i efteråret og vinteren. Og med Emil Adelborg som styrmand har 
der været afholdt Gug Football Camp i 2019. Det projekt afholdes også i 2019.

Bestyrelsen har haft en god dialog med Vennerne, og fremover vil der være møde to 
gange halvårligt mellem Vennerne og bestyrelsen.

Spørgsmål til beretningen:
Der blev stillet spørgsmål ift. projektet med nyt skur og området omkring de gamle 
petanquebaner. Svar: I efteråret var der en god dialog med kommunen og der blev 
fremlagt et projekt hvor klubben i samarbejde med kommunen kunne skabe et attraktivt 
område med skur, overdækning mm, mellem klubhuset og kunstgræsbanen. Efterfølgende
er dialogen med kommunen næste gået i stå, da de ikke svarer på vores henvendelser. 
Næste skridt vil være bestyrelsen kontakter instanser højere oppe i systemet. Bestyrelsen 
har været i dialog med tidligere formænd for at finde dokumentation for hvad klubben 
oprindeligt er blevet lovet ifm. Egnsplansvej Projektet, som denne færdiggørelse af vores 
anlæg hører ind under.
Der blev spurgt til, om det var en ide klubben laver en aften hvor der bliver lavet en 
brainstorm på projektet, og vi evt. kommer med et oplæg på hvad et samlet projekt vil 
koste. Dette kan dog være svært, når ikke vi ved hvad kommunen vil bidrage med. 
Der blev bestemt på aftenen at bestyrelsen indkalder til et møde om projektet, hvor alle 
interesserede parter er velkommen til at komme med ideer og de skitser der allerede er på
tegnebrættet gennemgåes. Det er vigtig vi i denne proces tænker fremad, så løsningen 
passer ind i den helhed der fremover skal være i klubben. Når dette er lavet kunne det  
fremlægges for kommunen.
Refleksion: Hvis vi har et projekt, kan vi måske for sat projektet i gang ved at vi kan 
begynde at søge midler i fonde, hverken klubbens eller kommunens midler nok ville række
til dette.  Skal projektet speedes op er det vigtigt vi hvad er behov vi har. Der kan være en 
anden vej at gå, ved at vi griber handsken og udvikler projektet selv.
- Formandens beretning er taget til efterretning/godkendt.

c) Kassererens regnskab fremlægges.
2018 var et år med mange aktiviteter i Gug Boldklub. Et inspektørskifte, et 1. hold i 
Jyllandserien, nyt dameseniorhold, og øget tilgang af medlemmer i børneungeafdelingen.
Dette har medført stor aktivitet på anlægget og dermed også øgede udgifter.
Driftsudgifterne har i år været væsentligt større end budgetteret. Inspektørskiftet kostede 
ift. feriepengeafregning og ekstra hjælp til rengøring. Der ud over har der været øget 
udgifter til vand, varme og el på knap 30.000 kr. Dette afspejler den øgede aktivitet på 
anlægget, hvor vi stort set hver dag året rundt har nogle i klubhuset og på græs- og 
kunststofbane. Der er lavet nye elinstallationer og internet i klubhuset, som også har været
øget udgift.  Mht. udgifter til driftsmateriel med mere, har flere års brug og manglende 
vedligeholdelse gjort at vi måtte have ekstra udgifter på maskiner, samt anskaffelse af ny 
tørretumbler.
Kontingentindtægterne har nogenlunde fulgt budgettet, øget indtægter især i ungdom, og 
lidt mindre end forventet i seniorafdelingen. 



Øvrige udgifter har været forventeligt på hold, dommer og trænerudgifter. Der har ikke 
været brugt så mange penge til tøj, der har været brugt en del fra vores bonus ordning i 
Sportsmaster. Diverse udgifter er øget ift. budget primært øgede udgifter til etablering af 
matchday konceptet.
Klubbladet gav lidt øgede indtægter og derfor lidt mindre overskud. Sponsorer har der 
været øget indtægter, takket være fin indsats har Henrik Studsbjerg og nye sponsorer via 
relationer i de enkelte afdelinger.
Kantinen udviser for første gang i flere år et pænt overskud, dette skyldes stor aktivitet 
med fællesspisninger, afdelingsarrangementer og øget fokus på indkøb/drift af kantinen.
Alt i alt et år for Gug Boldklub med øgede aktiviteter og udgifter, som resulterer i et negativ
resultat på kr. 46.749.
- Kommentarer til regnskab
- Ift. tilskud fra kommunen, hvordan er de fordelt, dette blev præciseret.
- Spørgsmål til egenkapital. Balancen blev fremlagt, hvor af det også fremgår at der fortsat
er hensat 250.000 til renovering af kantinen. Denne sum penge kan også være skal 
sættes i spil ift. til samlet projekt omkring færdiggørelse af anlæg/klubhus. Dette kræver 
dog en ekstraordinær generalforsamling. Flere gav udtryk for at det kunne være godt med 
et nyt køkken ift. de mange aktiviteter der efterhånden er i klubben.
Regnskabet for 2018 blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning

d) Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Mht. budget 2019 er der forventet øgede kontingentindtægter, som følge af en 
kontingentstigning for alle afdelinger med 50 kr. pr. halvår. Som følge af større medlemstal
forventes også et lidt større persontilskud fra Aalborg Kommune.
På den øvrige indtægtsside, forventes fortsat positiv fremgang i sponsorindtægter, samt vi 
kan holde overskuddet i kantinen. 
På udgiftssiden, vil der især være øgede udgifter til trænerkurser, da flere trænere sendes 
på de videregående kurser B1 og B2. Der vil være øgede trænerudgifter, da der bliver 
ansat flere trænere udefra allerede fra U13 og opefter. Der vil i år være et underskud på 
drift af kunstgræsbanen, som følge af flytning af hegn, samt afsætning af et mindre beløb 
kr. 25.000 til genetablering. Dette er en post der i årene fremover vil blive forøget. Diverse 
udgifter vil i år også være højere en tidligere. Her vil matchday version 2.0 få lidt ekstra 
midler, samt der vil være udgifter til busture for JS.
Der vil for 2019 være budgetteret med et underskud på 26.140,00, men vi håber det vil gå 
en positiv retning bl.a. igennem måske øgede sponsorindtægter, både på salg af 
sponsorater på tøj, men også på øget sponsorat til fodboldskolen.

- spørgsmål vedr. budget
- spørgsmål til antallet af medlemmer. Til næste års generalforsamling medbringer 
kassereren en oversigt over udvikling i medlemstallet mellem 2018-2019
- Budgettet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

e) Indkomne forslag
- der er afleveret et anonymt forslag. Formanden spurgte til om nogen vil uddybe det. Det 
var der ikke, og forslaget sættes ikke til afstemning, da ingen vil tilkendegive sig.



f) Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (punktet udgår i lige år)
- De er begge villige til genvalg. Ingen modkandidater og Henrik Sørensen og Henrik 
Gaardsøe fortsætter i bestyrelsen.
g) Valg af kasserer, næstformand og et bestyrelsesmedlem (punktet udgår i ulige år)
h) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
- ingen valgt.
i) Valg af 2 kritiske revisorer & 1 suppleant.
- Henrik Lybæk 
- Kurt Kristensen 
De er villig til genvalg. Dette blev de valgt til.
- suppleant. ingen
j) Evt.
- I forbindelse med at Jyllandseriespillerne er ude at sælge egne trøjer – blev der spurgt 
om man efter sæsonen måske kunne lave en aktion på trøjerne. Dette tages op til 
overvejelse.
- Sponsorudvalg – som tidligere nævnt er der brug for nye kræfter, så nogen der kender 
interessenter kan dette meddeles til Poul M. Johannes.
- Spørgsmål til om man prøver man at sælge stadionnavnet. Det er forsøgt og der 
arbejdes på sagen. Det er blevet bestemt man også sælger sponsorater til hegnet omkring
kunstgræsbanen.
Der var ikke yderligere under Eventuelt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent:
Maria V. Knøss


