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Generalforsamling i Vemmelev Boldklub for 2021 
 
Tid: 2022.02.09 kl. 20:00 
Sted: Vemmelevhallens cafeteria, Skolevej 2B, 4241 Vemmelev 
Deltagere: Steen Andersen, Casper Egede Nielsen, Shankar Bavananthan, Kim Holm Rodemund, 
Jørgen Dahl Jensen, Jesper Lehm Nielsen, Ninna Hansen, Olav Christensen (HB næstformand - 30 
min) og Jacob Madum-Kyhl 
Referent: Jacob Madum-Kyhl 
 
 
Dagsorden (ifølge foreningens vedtægter): 

1) Valg af dirigent og stemmetællere 
2) Foreningens beretning 
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021 
4) Fastlæggelse af kontingent, rykkergebyr og betalingstermin 
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 og 2023 
6) Indkomne forslag 
7) Valg af: 

a. formand for 2 år 
b. bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
c. suppleanter for 1 år 
d. revisor og revisorsuppleant for 1 år 
e. valg af delegerede og evt. suppleanter til DBU Sjællands delegeretmøde for 1 år 

8) Eventuelt 
 
Referat: 
1) Valg af dirigent og stemmetællere 
Sportschef Kim Holm Rodemund bød velkommen til de fremmødte. 
Jesper Lehm Nielsen blev foreslået som dirigent og stemmetæller og enstemmigt valgt ved 
håndsoprækning. 
Jesper takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet på klubbens åbne 
facebook-side 2022.01.26 og sammenholdt med foreningens vedtægter konkluderede han at 
generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, og dermed var lovlig og beslutningsdygtig. 
 
2) Foreningens beretning 
Årsberetningen for 2021 blev fremlagt af sportschef Kim Holm Rodemund og blev taget til 
orientering af de fremmødte uden spørgsmål eller kommentarer. Årsberetningen er vedhæftet i 
bilag 1. 
 
3) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2021 
Det reviderede regnskab blev udleveret til mødedeltagerne sammen med en oversigt over de 
budgetter som til dels var godkendt af sidste års generalforsamling samt løbende tilpassede 
arbejdsbudgetter, som støtteforklaring til endnu et noget uforudsigeligt år. Der har således været 
godt styr på økonomien og på intet tidspunkt behov for at søge om tilskud via coronastøttepuljer. 
Der blev spurgt ind til hvad posten tilgodehavender indeholder, idet der var bekymring for om der 
var skyldige kontingenter for over 10 t.kr. Beløbet indeholder ingen skyldige kontingenter, men 
udgøres af 2 poster – en opsparingskonto hos vores tøjleverandør og tilgodehavende kommunalt 
tilskud for udgifter til trænerkurser. 
Regnskabet blev godkendt og er vedhæftet i bilag 2. 
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4) Fastlæggelse af kontingent, rykkergebyr og betalingstermin 
De indstillede forslag til kontingent, rykkergebyrer og betalingsterminer blev fremlagt mundtligt og 
blev enstemmigt godkendt. Der kommer en stigning til gruppen U3-U6 til 300 kr. Resten uændret. 
Se forslaget opstillet i bilag 3. 
 
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 og 2023 
Nyt budget var blevet udleveret til mødedeltagerne.  
Budget for 2022 og 2023 blev godkendt som fremlagt og er vedhæftet i bilag 4. 
 
6) Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
7) Valg af: 
a) formand for 2 år 
Steen Andersen blev genvalgt. 
b) bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Shankar Bavananthan og Jacob Madum-Kyhl blev genvalgt. 
Jørgen Dahl Jensen blev ligeledes valgt. 
c) suppleanter for 1 år 
Ingen opstillede. 
d) revisor og revisorsuppleant for 1 år 
Ingen opstillede. Generalforsamlingen godkender at foreningen alene benytter V.S.G.I.s revisor igen i 
2022. 
e) valg af delegerede og evt. suppleanter til DBU Sjællands delegeretmøde for 1 år 
Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen selv udpeger delegerede når datoen for 
delegeretmødet kendes. 
 
8) Eventuelt 
a) Formanden, Steen Andersen, beder om ordet. Gennem netværksmøder i DBUs formandslounge 
for Slagelse Kommune og gennem SBIs samarbejdsklubber er det tydeligt, at der i disse tider er 
udfordret voldsomt på adgangen til dommere. Steen foreslår at der eksempelvis udbydes et 
regelkursus blev medlemmer over 15 år, så de kan stifte bekendtskab med indgangen til 
dommerverdenen. Generalforsamlingen til observationen til orientering og bestyrelsen vil se på 
mulighederne i det kommende år. 
 
Jesper takkede for god ro og orden og afsluttede mødet kl. 20:55. 
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Underskrifter: 
 
Dirigent: 
 
 
 
_________________________________ 
Jesper Lehm Nielsen 
 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Steen Andersen, Formand Kim Holm Rodemund, Næstformand 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Jacob Madum-Kyhl Shankar Bavananthan 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Casper Egede Nielsen Jørgen Dahl Jensen 
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Bilag 1) Foreningens beretning: 
 
2021 igen et år der var i Covid-19 tegnet, fra start af, som betød der blev brugt en del tid på dette 
igen - desværre. Det kan godt udfordre en frivillige forening, da det kræver en masse tid. Men vi kom 
godt igennem og har fået gang i en masse selvom, det til tider var svært. 
 
Bestyrelsen har indgået en aftale med Jørgen om at være ansvarlig for ”pølsebixen” og klubbens 
sponsorerarbejde. Det betyder bl.a. vores ”pølsebix” er kommet rigtigt godt i gang og vi har store 
forventninger for salget i 2022 – der blev slået mange omsætningsrekorder i opstarten. 
 
Alle vores hold har i 2021 fået nyt kamptøj igennem Jørgens store forarbejde og vi kan allerede 
melde ud at der er indgået en aftalt med Sydbank som hovedsponsor for 2022, som betyder at alle 
klubbens medlemmer får en ”gratis” klubdragt såfremt der er betalt kontingent for foråret 2022, 
udsendes 1. marts. (gælder dog ikke motionsbold, grundet meget lille kontingent). 
Igen i år fik alle vores medlemmer tilbudt en klubdragt til meget få pengene igennem vores aftale 
med Sportsgear. Det ser godt ud når man kommer forbi anlægget og ser de mange medlemmer 
træne i ens dragter. 
 
Der kom igen, gang i bold og bevægelse, hvor Helle har taget et ansvar som betyder at truppen er 
blevet stor, det ser godt ud for fremtidens nye medlemmer. Super godt arbejde af Helle. 
Vores U12 hold stod med 4 medlemmer i august 2021, hvor vi satte alle sejl ind på at genskabe 
årgangen, efter en kedelig sommer afslutning på denne årgang. Nu er truppen kommet op på 19 
medlemmer efter Jimmy og Henriks store forarbejde, hjulpet godt igennem med klubbens 
sportschef. Vi håber der nu kan arbejdes på resultater og herved skabe en god trup med glade 
medlemmer som er klar til 11-mands-bold og indimellem vinder kampe. Vi tror og håber det bedste 
for denne til tider hårdt prøvet årgang. 
 
Klubbens serie 3 og serie 4 hold rykkede begge op i foråret 2021 og for første gang i klubbens 
historie er det lykkes med oprykning for klubbens første og andet hold. Vi takker begge træner team 
for det flotte arbejde med begge trupper! Desværre var truppen ikke stor nok til at kunne ”føde” 
begge hold, da der var en del afgang på første holdet, som betød klubben / truppen trak ny oprykket 
serie 3 hold. Efter blot 5 kampe i efteråret 2021. Dog kan vi melde ud at holdet er opstået igen, i 
efteråret og pt. ligger på 19 i truppen, hvor 50% er genganger fra tidligere serie 3 hold. De starter op 
i serie 5 og har vinterperioden igennem trænet 1 gang hver uge, med flot fremmemøde. 
 
Der blev igen i år afholdt DGI fodboldskole for 30 unge spiller, det er dejligt at se vores lille klub år 
efter år kan rejse dette og takker Casper & teamet for det store arbejde. 
 
Sidst på året afholdte vi igen ”juleafslutning/trænermøde” for klubbens trænerteams og frivillige, 
hvor det efterhånden er blevet en god tradition med et lidt smørrebrød inde mødet og til slut en 
julekurv med lidt tøj til alle vores frivillige trænerteams, bestyrelse og andre tæt på klubben.  
UDEN jer har vi ikke en klub - så tak af hele vores fodbold hjerte. 
 
Sidst men ikke mindst, kom vi igennem alle vores mange aktiviteter og tiltag med et flot overskud på 
ca. 52.000.- kr. som vi har allerede han planer med, da vi i bestyrelsen mener vores penge skal gå til 
klubbens medlemmer og de mange frivillige. 
Vi ser meget frem til 2022, hvor der kommer endnu flere aktiveret, tiltag og ikke mindst håber vi - 
bold uden Covid-19 tiltag. 
 
På vegne af bestyrelsen, Kim 
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Bilag 2) Regnskab 2021 
 
REGNSKAB 2021   
Kontingenter *1) 181.196,06    
Tilskud Slagelse Kommune *2) 75.894,25    
Sponsorer 164.946,50    
Arrangementer 1.881,00    
Tøjsalg 24.180,00    
Salgsindtægter 23.981,00    
Andre indtægter 416,50    
Renter -    
INDTÆGTER 472.495,31    

    
Kampe og turneringer 68.790,42    
Udgifter til trænere og bestyrelse 105.759,20    
Tøj og udstyr 206.146,77    
Arrangementer 4.333,60    
Abonnementer 8.569,55    
Indkøb med henblik på salg 20.094,86    
Andre udgifter 251,98    
Renter og gebyrer 6.158,95    
UDGIFTER 420.105,33    

    
RESULTAT 52.389,98    

    
BALANCE per 31/12-2021    
Kontanter -  Egenkapital primo 40.746,23  

Danske Bank 166.658,68  Årets resultat 52.389,98  

  Egenkapital ultimo 93.136,21  

  Hensættelser 60.000,00  

  Leverandørgæld 1.038,33  

  Anden gæld 5.772,35  

  Skyldig holdkasse 2002 24,25  

  Skyldig holdkasse 2012 5.654,67  

  Skyldig holdkasse 2014 1.130,00  

Tilgodehavender 12.532,75  Skyldig holdkasse 2015 1.387,50  

Forudbetalinger 5.720,00  Forudbetalinger 16.768,12  

AKTIVER 184.911,43  PASSIVER 184.911,43  

    

    
Noter:    
1) 181.196,06    
Kontingent 0 - 18 år udgør 90.886,83    
Kontingent 19 - 24 år udgør 39.384,98    
Kontintent +25 år udgør 50.924,25    

    
2) 75.894,25    
Folkeoplysning 2021 63.955,00    
Kursus 2021-1 3.763,50    
Kursus 2021-2 8.175,75    
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Bilag 3) Forslag til kontingent 
 
Seniorer 750 kr./halvår 
Ungdom U14-U19 650 kr./halvår 
Tweens U10-U13 600 kr./halvår 
Børn U7-U9 550 kr./halvår 
Børn U4-U6 300 kr./halvår 
Motionister 200 kr./halvår 
 
Bestyrelsen foreslår at klubtræningsdragten medfølger uden beregning ved rettidig betaling af 
forårets kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingens godkendelse af følgende opkrævningsterminer: 
1. marts 2022 (inkl. klubdragt) 
1. august 2022  
1. marts 2023 
1. august 2023 
 
For motionsholdet dog: 
1. april 2022 
1. oktober 2022 
1. april 2023 
1. oktober 2023 
 
Generalforsamlingen bemyndiger at: 

• Kassereren efter 14 dages restance kan pålægge restanten et rykkergebyr på 100 kr. og 
spærre medlemmet til kamp og træning. 

• Kassereren efter yderligere 14 dages restance kan pålægge restanten endnu et rykkergebyr 
på 100 kr., spærre medlemmet til kamp og træning samt udmelde medlemmet. 

• Kassereren kan indgå aftaler om afdragsordninger med medlemmer og tillade medlemmet 
at spille kamp og træne, så længe aftalen overholdes. 

• Bestyrelsen selv kan drøfte og godkende løbende og enkeltstående rabatsatser for nye 
medlemmer. 
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Bilag 4 
 
 

 Budget 2022/2023 

Kontingenter 195.000 

Tilskud 85.000 

Sponsorer og fonde 160.000 

Arrangementer 0 

Salgsindtægter 60.000 

Indtægter 500.000 

  

Turneringer 100.000 

Trænere 130.000 

Udstyr 160.000 

Arrangementer 10.000 

Abonnementer 9.000 

Indkøb 50.000 

Renter og gebyrer 11.000 

Udgifter 470.000 

  

Resultat 30.000 

 


