
Referat fra generalforsamling 
i

Gug Boldklubs Venner
mandag den 23. august 2021

Deltagere: 13

Formanden, Jørn Axelsen (JA), bød indledningsvis velkommen til de fremmødte.

Jf. vedtægternes paragraf 5, stk. 2 skulle generalforsamlingen have været afholdt tilbage i 
februar eller marts, men epidemien med covid-19 havde som bekendt forhindret dette.
Årets generalforsamling gennemførtes derfor nu forsinket – men ellers i henhold til den 
udsendte dagsorden og jf. de gældende vedtægter.

1. Valg af dirigent

JA foreslog, at Johs. Knudsen (JK) blev valgt som dirigent – og dette skete enstemmigt.
JK konstaterede straks herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet – bl.a. med e-
mail, udsendt inden for tidsfristen på de nødvendige 14 dage forud for selve afholdelsen i dag.

Generalforsamlingen kunne derfor anses for både at være lovligt indvarslet og at være 
beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

JA redegjorde kort for årets forløb, jf. særskilt beretning, og fremhævede bl.a.,
 At der har været gennemført en veteranaften med ca. 90 deltagere.

Herunder havde AaB’s tidligere sportsdirektør, Lynge Jakobsen, havde fortalt om sin 
interessante tid i AaB og endvidere om sit aktuelle sociale engagement i Aalborg Øst, 

 At der – på grund af covid-19 – ikke blev gennemført en markedsdag,  
 At salg af julekalendere havde været en succes – med salg af alle de trykte kalendere 

ved hjælp af Gug Boldklubs afdelinger for U8 og U9 Piger og Drenge,   
 At salg af juletræer i weekenderne op til jul fra klubhuset havde givet et flot overskud –

med salg af ca. 70% flere træer end året før.
 JA takkede de mange, der støttede os,

 At vi som sædvanlig har givet mange penge til Gug Boldklub - fordelt på moderklubben 
og afdelingerne til ture og arrangementer, gaver til oprykkere samt gavekort til 
jubilarer m.fl. 
Kassereren vil under forelæggelse af regnskabet senere orientere mere om fordeling af 
pengene.

 At vi ved årsskiftet 2020/21 havde modtaget 25.000 kr. fra Rema1000, Gug, der havde
formidlet donationen og kontakten til KFI, Købmandsstandens Erhvervsdrivende Fond, 
som havde stillet beløbet til rådighed for gode formål i lokalsamfundet.
Beløbet var blevet brugt til indkøb af et nyt telt samt ”en blyantspidser” (til juletræer).

 At Vennernes 50 års jubilæum 22. april var blevet udsat – på grund af covid-19.
Det forventes, at der inden længe indbydes til et jubilæumsarrangement på 
klubanlægget.      

Afslutningsvis takkede JA for et godt samarbejde i det forløbne år – både med Gug Boldklub og
med Vennernes bestyrelse.
Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål – og denne blev herefter vedtaget med 
akklamation.
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3. Forelæggelse af regnskab

Lars Fischer (LFN) fremlagde herefter det reviderede regnskab for kalenderåret 2019, som 
omdeltes til de fremmødte, og gennemgik i detaljer først resultatopgørelsen og dernæst 
balancen. LFN oplyste endvidere, at medlemsbidrag omfatter betaling af kontingent for p.t. 68 
medlemmer.
Regnskabet viser et underskud på 58.372 kr. samt en balance på 656.203 kr. 
Revisorerne havde på forhånd godkendt regnskabet, og forelæggelsen gav kun anledning til 
nogle få spørgsmål, bl.a. vedrørende 

 Sammensætning af puljen af værdipapirer?
Disse er en blanding af aktier og obligationer 

 Beskatning af udbytte?
Eftersom vi er en forening, dvs. med flere ejere, betales der ikke udbytteskat.

 Omkostninger ved trykning julekalendere?
Ca. 17.000 kr., men beløb i regnskab viser overskud af aktiviteten Salg af 
julekalendere.

 Gebyrer vedrørende anvendelse af MobilePay?
Disse er obligatoriske – og bestemt af antal transaktioner.

JK kunne - efter de nævnte bemærkninger vedrørende spørgsmål og svar derpå - konstatere, 
at regnskabet kunne godkendes - med akklamation.

4.  Indkomne forslag

Der var i år ikke indkommet forslag til ændring af vedtægterne mv.  
 

5. Fastsættelse af kontingent

Det årlige kontingent er p.t. på 150 kr. - og dette fastholdtes uforandret. 

6. Valg

a) Kasserer

LFN genopstillede til denne post, og da JK kunne konstatere, at der blandt de fremmødte ikke 
var andre kandidater, blev LFN genvalgt med akklamation

b) Bestyrelsesmedlemmer

Herunder var Willy Pedersen (WP) på valg havde på forhånd udtrykt ønske om at fortsætte. 
Der blev ikke foreslået andre kandidater, så WP blev genvalgt – med akklamation.   

c) 1 suppleant

Herunder blev Allan Hübertz (AH) genvalgt.

d) 2 revisorer

Johs. Knudsen (JK) og Keld Christensen (KC) genvalgtes til disse poster. 

e) 1 revisorsuppleant

Henrik Kristensen (HK) nyvalgtes til denne post. 
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7.  Eventuelt

Vennernes 50 års jubilæum  

JA oplyste heromkring, at Vennerne på næste bestyrelsesmøde vil drøfte rammerne for et 
arrangement for at markere jubilæet, men det er allerede aftalt, at dette ikke ønskes holdes 
samtidig med, at Gug Boldklub indvier den nye fan- og eventzone.
Jesper Kaalbye (JKA) oplyste hertil, at udsættelse af arbejdet med den nye fan- og eventzone 
på klubanlægget havde forskubbet tidspunkt for indvielse, men at denne nu er planlagt 
gennemført lørdag den 9. oktober.  
Anders Egeberg Olesen (AEO) oplyste endvidere, at der ved samme lejlighed forventes 
gennemført et arrangement, hvori Ungeafdelingen også markerer begivenheden.  

Tak for samarbejdet

De tre repræsentanter for Gug Boldklub, Anders Egeberg Olesen (AEO), Erik Steffensen (ES) 
og Jesper Kaalbye (JKA), udtrykte herunder stort tak for samarbejdet i det forløbne år, og 
herunder også for de økonomiske tilskud. 

Rekruttering til Gug Boldklubs Venner

ES/JKA gav herunder udtryk for, at der ved løbende kontakt til de mange hjælpere ved 
MatchDays formentlig er mulighed for at rekruttere yderligere medlemmer – og herunder 
måske endda kandidater til poster i bestyrelsen. 
Dirigenten konstaterede, at forslag kan bruges som inspiration for bestyrelsen til kommende 
markedsføring for at skaffe flere nye medlemmer.   
 
JK oplyste herefter, at generalforsamlingen nu var gennemført og takkede deltagerne for god 
ro og orden – og konstaterede derfor, at denne kunne hæves.

Afslutningsvis takkede JA dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen - og de fremmødte 
for deltagelsen. 
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