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Referat af generalforsamlingen i Boldklubben Marienlyst tirsdag den 12. 
april 2016 kl. 19.00 i Marienlystcentret.  
 
Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En 

særlig velkomst til klubbens tilstedeværende æresmedlemmer.  

 

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent. 
 
Bestyrelsen foreslog Erik Pedersen, der blev valgt uden modkandidater.  

 

Bestyrelsen foreslog Per Stenaa, der blev valgt uden modkandidater. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 

højest 6 ugers og mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i klubben og på klubbens hjemme-

side.  

 

Dirigenten lagde ud med at gennemgå dagsordenen for generalforsamlingen jf. klubbens love. 

Der var ingen indvendinger fra salen om yderligere punkter på dagsorden, hvorefter dirigenten 

gav formanden ordet. 

 
 
Pkt. 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning. 

 

Jeg vil starte med den sportslige del af beretningen. Så kommer jeg til økonomien bagefter. 

  

På det sportslige område er der heldigvis mange lyspunkter at fortælle om - både for ungdom, 

bredde og elite. 

  

Volleyball: NM 2015: Nummer 5 i et slutspil med seks deltagere. Vi er vant til mere. Har vun-

det titlen tre gange. NM 2016 er lige afholdt. Der vandt vi sølv. 

  

DM 2015. Vi tabte semifinalen til Gentofte og skulle spille om bronze. Vandt over Hvidovre. 

DM 2016 - i finalen mod Gentofte. Første finalekamp netop spillet (3-1 til Marienlyst). 

  

Pokalfinalen december 2015 vandt vi over Ishøj med 3-1 i Frederiksberghallen. 

  

Vi kan glæde os over, at vi har fået mere bredde i volleyball. Både kidsvolley, motionsvolley 

og som noget nyt forældrevolley. 

  

Fodbold: Som divisionsklub havde vi det store sportslige uheld, at Næstved søgte om og fik 

lov til at spille i 2. division vest. Hvis de ikke havde gjort det, var vi blevet nummer 1 i rækken 

og havde været 1. divisionsklub. Det havde givet os langt flere tv-penge, men om vi havde 

kunnet klare os sportsligt i 1. division er måske tvivlsomt. 

  

Kendsgerningen blev, at vi måtte fortsætte i 2. division - og i en ny spændende struktur, hvor vi 

kom til at møde københavnske hold vi aldrig har mødt før. Vi kvalificerede os til opryknings-

slutspillet, men lige nu kan man vist ikke kalde os favoritter til oprykning. 
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Vores børne- og ungdomsafdeling kan vi være særdeles stolte af. Vi har nogle ildsjæle, der 

træner og leder afdelingen på bedste vis. Vi har hold på næsten alle alderstrin, vi får flere og 

flere medlemmer - også flere og flere piger, hvoraf nogle er blandt de allerbedste på Fyn. 

  

Tennis: I februar og marts var vi vært for DM i indendørs tennis. En anerkendelse af, at vores 

tennisanlæg er i højeste klasse. Vi har oprettet vores egen tennisafdeling, dog indtil videre uden 

ret mange medlemmer. 

  

Personale: Der var rigeligt gang i svingdøren i 2015. 

Vi skiftede direktør. Jens Martinus Pedersen startede 1. april 2015 som afløser for Jens 

Gantriis. 

Det blev noget af en uriaspost, vi satte den nye direktør på. Kort efter valgte vores cheftræner 

Anders Nielsen at forlade os. Vores salgs- og sponsorchef Lars Peter Hermansen lod sig friste 

af et job som direktør i Middelfart Boldklub. Søren Godskesen stoppede som sportschef og er 

nu i Næsby. 

  

Vores nye direktør stod alene og måtte bygge op - uden at være omgivet af de mange års erfa-

ring, som de nævnte personer repræsenterede. Det var ikke den start, vi havde forestillet os, at 

vi kunne tilbyde den nye direktør. 

  

 Økonomi: Bestyrelsens økonomiansvarlige, Lars Hjortebjerg, vil gennemgå selskabernes 

økonomi under det næste punkt på dagsordenen, men jeg synes det er på sin plads, at klubbens 

formand kommer med hovedtrækkene her i årsberetningen. 

  

Økonomisk er 2015 det værste år nogensinde i BM's historie. 

Det er der ingen grund til at lægge skjul på. 

  

Lad os tage det selskab for selskab. 

   

Marienlystcentret: kommer ud med et underskud på 382.000. 

Det svarer nogenlunde til den merudgift, vi havde i forbindelse med direktørskift, så det var en 

engangsudgift, der ikke kommer igen i 2016. 

Vi har også haft merudgifter til rengøring og opsyn - og derfor har vi allerede her i 2016 foreta-

get en personalereduktion. 

I den forbindelse skal det også nævnes, at uden ekstraordinært tilskud fra Odense Kommune til 

tennisdriften havde det set værre ud. 

  

Restaurant Marienlyst: har også haft underskud i 2015, et underskud på 314.000. 

Vi har egentlig haft mange store arrangementer, men vi har ikke tjent nok på dem. Det er vi 

meget opmærksomme på. Det kan ikke blive ved med at gå. 

  

Selve Boldklubbens regnskab har et lille overskud på 14.000 kroner. Det er da positivt. Men 

her er det nødvendigt at tilføje, at uden et ekstraordinært tilskud fra BM's Venner havde vi også 

haft minus her. Stor tak til BM's Venner. Men BM's Venner kan ikke redde os én gang til. Der-

for er vi også i boldklubben nødt til at foretage ændringer i 2016. Den genopretning, der skal 
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ske i alle selskaber, vil vores direktør fortælle om efter Lars Hjortebjergs fremlæggelse. Elite-

volleyball er allerede blevet beskåret, så det i højere grad skal hvile i sig selv i 2016. 

  

Vores eliteselskab i fodbold kommer ud med et underskud på 838.000.  

Vores sponsorindtægter er desværre faldet, og vi er fortsat på det samme udgiftsniveau, fordi vi 

opdagede for sent, at det gik den gale vej. 

Dråben der har fået bægeret til at flyde over her til allersidst: manglende pensionsbetaling. Det 

viser sig at den daglige ledelse af klubben aldrig har betalt en krone i pension til vores kon-

traktspillere, selv om BM har haft pligt til det siden 2013. Det er vi i gang med at rydde op i nu. 

  

Derfor er det især i BM Elite, der skal ske drastiske ændringer. Ellers styrer vi direkte mod en 

konkurs, som betyder, at vores førstehold tvangs-nedrykkes til Fynsserien. 

Er vi ikke i stand til at øge vores indtægter, må vi beskære udgifter, således at vi i hvert fald ik-

ke kan drive kontraktfodbold til efteråret. Så må vi spille med et amatørhold ligesom Dalum og 

Næsby - hvis vi overhovedet kan undgå at gå konkurs. 

Jeg har selv - sammen med to af klubbens medlemmer - taget initiativ til at vi skulle forsøge at 

lave en kapitalindsprøjtning ved hjælp af BM's egne kernemedlemmer - eventuelt oprette et re-

præsentantskab og anpartsselskab. Vi står lidt i et vadested lige nu med hensyn til om der er til-

strækkelig opbakning til den ide. 

Direktøren vil senere uddybe en genopretningsplan for BM Elite. 

  

Vi bestyrelsesmedlemmer har haft mange søvnløse nætter, efter at alvoren gik op for os, og vi 

påtager os det fulde ansvar. 

  

Tre bestyrelsesmedlemmer har af forskellige årsager besluttet at stoppe. Vi er fire, som gerne 

vil bruge al vores energi på at rette tingene op - sammen med tre nye. Det synes vi, at vi skylder 

Marienlyst. Vi må være ekstremt skarpe og opmærksomme de kommende år. 

  

Vi er også nødt til at revidere vores strategiplan. Den er for optimistisk. Den taler om, at vi skal 

være nummer 2 i fodbold på Fyn og blandt de fire bedste hold i Skandinavien i volleyball. Det 

er ikke sikkert, at det er realistisk fremover. I fodbold har vi i hvert fald ikke de samme rig-

mænd i ryggen som Middelfart. Og i volleyball har vi ikke råd til at fortsætte på det nuværende 

økonomiske niveau. 

  

Jeg tror selv på, at vi kommer igennem det her - at vi får betalt alle vores regninger, at vi kan 

skabe rentabel drift, og at vi kan undgå konkurs for eliteselskabet. 

  

Og så skal vi glæde os over at vi står med fantastiske faciliteter. Ingen andre klubber på Fyn har 

fire haller og to kunstgræsbaner. Vores kunstgræsbane nummer 2 blev taget i brug i marts 

2016. En ny flot opvisningsbane med tilskuervolde. 

De flotte faciliteter både indendørs og udendørs giver os nogle muligheder, ikke kun sportsligt, 

men også forretningsmæssigt - og dem skal vi udnytte. Det vil direktøren også komme ind på 

senere. 

  

Der er ting der peger i den positive retning. 

Vi har oprettet en idræts-sfo, hvor børn fra 3. klasse på Sct. Hans Skole kommer her efter sko-

letid og dyrker sport. 
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Vi skal være base for byens bedste damefodboldspillere. Vores ældste piger indgår i en over-

bygningsaftale med TPI - en overbygning der får base her. 

Alt tyder også på, at vi bliver base for elitedamerne her i Odense - OB ophører med at drive eli-

tedamefodbold, Licensen overgår til en ny overbygning, Odense Q, som gerne vil have base her 

på Marienlyst. 

Vores restaurant har indgået en aftale med Det Fynske Madhus ved Thomas Munk. Vi er blevet 

en del af Mødeøen Fyn, som er et samarbejde mellem konferencesteder, hoteller osv., hvor man 

henviser til hinanden, således at man fx kan holde konference her på BM og bo på et hotel et 

andet sted på Fyn. 

Vi holder flere store arrangementer i hallerne i 2016, Oktoberfest, Top Charlie-koncert, jule-

frokost. 

Ikke boligmesse - den måtte vi aflyse i 2016, men andre events peger fremad, f.eks. e-sport, alt-

så konkurrencer i computerspil, som stormer frem i hele verden. Vi laver FIFA-festival i maj, 

og noget endnu større er på vej til os inden for e-sport. 

  

Til slut tak til alle ansatte og alle frivillige, som altid kæmper, både når det går op og når det 

går ned. Sejre kommer og går - men BM-ånden består. Det var min årsberetning. 

  

Dernæst åbnede Dirigenten for spørgsmål til beretningen: 

 

Ole Madsen spurgte hvad beløbet for udgifter til pension til elitespillerne løb op i. Formanden 

svarede ca. 150.000 kr.  

 

Inge Vestager noterede, at en del af underskuddet var afstedkommet af, at der var 2 lønninger 

til direktører i en periode.  

 

Ole Birger Nielsen spurgte, om den tidligere direktør havde krav på så meget løn i opsigelses-

perioden. Formanden svarede, at der var tale om en kontraktlig forpligtelse – og han fik lidt 

mere med i fratrædelsesgodtgørelse – ca. 30.000 kr.  

 

Søren Rasmussen konstaterede, at han oplever en stor stigning i antallet af unge medlemmer, 

hvor vi er førende på Fyn. Gør det også lettere at rekruttere trænere til ungdomsfodbold. Håber 

på et 1. hold, som kan være forbilleder og samtidig også motivere pigernes fremgang. 

 

Søren Hansen konstaterede, at der ikke er hold og spillere i alle rækker, men det ville være rart 

at få.  

 

Bo Sundahl konstaterede, at ideen med at få hele familien med er gennemført – stor ros for det. 

Der er virkelig sket noget med en fremadskuende bestyrelse, der vil noget mere. Et miljø, der 

kan og vil mere. Hvad er planen for 2016? 

Jens Martinus Pedersen (JMP) svarede, at han også har en stor tiltro til fremtiden og at vi nok 

skal få styr på alt. Der er allerede nu en stigende aktivitet, der ikke er set tidligere.  

 

Ole Birger Nielsen konstaterede, at det er vigtigt, at vi fastholder et hold i 2. division og spurg-

te, om der ligger en konkret plan for omkostningsstyringen. Formanden svarede, at der er usik-

kerhedsmomenter, men vi arbejder ud fra et konservativt budget og ikke for mange fugle på ta-

get.  
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Jacob Pavar spurgte, hvordan kan så mange penge mangle så pludseligt? Formanden svarede, at 

det også havde været meget frustrerende, men at det primært skyldes svigtende indtægter på 

sponsorområdet. Kontrakter ligger fastlåst i længere perioder, men indtægterne har været mere 

variable og har desværre været vigende.  

Lars Hjortebjerg fulgte op, at der har været for meget ”tro og håb” på indtægtssiden, medens 

omkostningerne ligger fast og JMP replicerede, at sponsorindtægterne primært kommer ind 2 

gange om året. 

 

Bo Sundahl spurgte, hvor stort budgettet er for BM Elite. JMP svarede, at det er ca. 2 mill. kr. 

årligt. 

 

Steffen, u7-træner, spurgte hvordan med en ny sportschef? JMP svarede, at det for nuværende 

var ham, men på sigt skal der ansættes en anden. Sportschefen skal også kunne generere nogle 

sponsorer.  

 

Proslav Pavlovic rettede en opfordring til, at vi passer bedre på tingene, således bolde m.v. ikke 

forsvinder – og det må trænerne gerne støtte op om. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 
Pkt. 3. Den økonomiansvarlige forelægger de reviderede regnskaber til godkendelse og 

budgetter til orientering. 
 
Lars Hjortebjerg gennemgik regnskab for 

a) Marienlystcentret 
b) Boldklubben Marienlyst 

 
Dernæst åbnede dirigenten for spørgsmål til regnskaberne:  
 
Ad a). Inge Vestager spurgte, om det ikke var muligt at tage depositum for leje af lokaler, da 
borde m.v. nemt bliver ødelagt under udlejning? JMP svarede, at der ikke laves samme udlej-
ningsarrangementer som tidligere, hvor der kunne risikere at blive noget ødelagt. Samtidig bli-
ver alle opkrævet, hvis noget ødelægges 
 
Ad b) Ole Birger Nielsen spurgte, hvad udgiften til træningslejr kommer fra. JMP svarede, at 
pengene er brugt på NM i volleyball samt kurser til trænere i ungdomsafdelingen. 
 
Ann, ungdomsafdelingen, spurgte, hvorfor der ikke er et regnskab for BM Elite? Dirigenten 
svarede, at man ikke har ønsket at gennemgå regnskaberne i sin helhed primært af konkurren-
cehensyn. Det er en pæn stor forretning, men lidt kompliceret i forhold til det samlede. 
 
Der er en negativ egenkapital i B. Marienlyst på kr. 7.000. 
 
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Pkt. 4.      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering. 
 
Den økonomiansvarlige gennemgik herefter budgetterne for 2016 for 
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a) Marienlystcentret 
b) Tenniscenter  
c) Boldklubben Marienlyst 

Lars Hjortebjerg gennemgik budgetterne.  JMP uddybede nogle punkter – se bilag til referatet.  
 
Dernæst åbnede dirigenten for spørgsmål til budgetterne:  
 
Mikael Olsen spurgte, hvorfor der ikke er et budget for BM Elite? JMP svarede, at det er der 
under udarbejdelse/revidering, men det ikke er konkret besluttet endnu. Dette gennemgås på li-
ge vilkår med Restauranten ikke på generalforsamlingen af konkurrencehensyn. 
 
Bo Sundahl konstaterede, at Odense Q måske kan skabe nogle ekstra indtægter og måske og 
betyde øgede tilskud til klubben. 
 
Ole Madsen udtrykte bekymring for, om det kan hænge sammen i Marienlystcentret omkring 
personaleressourcer og serviceniveau. JMP svarede, at der arbejdes på nogle konkrete tiltag. 
 
Budgetterne blev taget til efterretning. 
 
 
 
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent. 
 
Mikael Olsen havde stillet forslag om et efterskole elev-kontingent på ca. 1/3 af det normale 
kontingent. 
 
Søren Hansen havde stillet forslag om en generel kontingentstigning på kr. 500 pr. medlem i al-
le afdelinger pr. år. 
 
Bestyrelsen ved Jesper Jueæ foreslog en stigning på kr. 400 for alle aktive, en stigning på kr. 
100 for Old Boys og uændret kontingent for passive. 
 
En deltager udtrykte, at der var kommet meget bedre faciliteter i Centret og der er også brugt 
penge på at opkvalificere trænerne, så en kontingentstigning ville være OK. 
 
Bo Sundahl replicerede, at tidligere trænede man 2 gange om ugen, i dag er det 4 gange, hvilket 
også kan motivere en stigning i kontingentet. 
 
Søren Hansen forklarede, at det tidligere beslutning om udviklingslicens også vil koste nogle 
penge at gennemføre.  
 
Jacob Pavar så gerne, at man øremærkede kontingent-stigningen til ungdomsarbejdet, ellers 
skulle stigningen ikke gennemføres.  
 
En deltager støttede op om, at der skal investeres i ungdomsarbejdet.  
 
Ann konstaterede, at hvis man ser tilbage på de sidste 4 år, forsvinder de unge fra u10 og u12.  
 
JMP svarede, at der skal bygges op og penge vil blive allokeret til ungdomsafdelingen også.  
 
Ole Birger Nielsen bakkede bestyrelsens forslag op, men mente, at det måske var lidt skævt ba-
lanceret.  
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Formanden konstaterede, at vi skal både udvikle ungdomsafdelingen men også styre gældsaf-
viklingen. 
 
Bo Sundahl kan godt støtte en kontingentforhøjelse, men klubben må også støtte op med nogle 
fair budgetter. 
 
Ole Madsen konstaterede, at dem, der bruger centret meget også skal betale mest. 
 
Søren Hansen mente også, at elitespillerne også skal bidrage. 
 
Dirigenten sammenstillede forslagene og listede afstemningsrækkefølgen op: 
 
1. Skal der ske en kontingentstigning? 
 
2. Forslag fra Søren Hansen om 500 kr. pr. medlem pr. år. 
 
3. Forslag fra Bestyrelsen om 400 kr. pr. medlem pr. år for alle, 100 kr. for Old Boys og ingen 
ændring for passive. 
 
Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag 2 fik 11 stemmer. 
 
Forslag 3 fik 24 stemmer – og dermed det forslag til kontingentstigning, der arbejdes vi-
dere med. 
 
JMP redegjorde for omlægning af kontingentopkrævning til halvårskontingent 
 
Punkt 6.  Behandling af indkomne forslag.  
 
Ingen indkomne forslag 
 
 
Pkt. 7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand og økonomiansvarlig. 
 

a) Formand: Anders W. Berthelsen (vælges i ulige år),  

b) Økonomiansvarlig: Lars Hjortebjerg (vælges i lige år) – modtager ikke genvalg 

c) Sekretær:  Per Stenaa (vælges i lige år) – modtager genvalg 

d) Medlem: Mike Bech (vælges i ulige år), 

e) Medlem:  Jesper Juel som suppleant for Jan Kristensen. 

f) Medlem:  Jan Nowak i stedet for Gorm Nielsen (vælges i lige år) 

g) Medlem:  Poul Holm (vælges i ulige år) 

 
Ad a) Formanden, Anders W. Berthelsen var ikke på valg. 
 
Ad b) Økonomiansvarlig Lars Hjortebjerg var på valg og modtager ikke genvalg. I stedet blev 
foreslået Peter Dallerup, som blev valgt med akklamation. 
 
Ad c) Sekretær Per Stenaa var på valg og modtager genvalg. Per blev genvalgt med akklama-
tion. 
 
Ad d) Bestyrelsesmedlem Mike Bech var ikke på valg.   
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Ad e) Bestyrelsesmedlem Jan I. Kristensen er udtrådt af bestyrelsen og erstattet med Jesper 
Juel, som sidder i et år. 
 
Ad f) Gorm Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og erstattet med Jan Nowak. Jan ønsker ikke 
genvalg. Bestyrelsen foreslår Søren Rasmussen, der blev valgt med akklamation for 2 år.   
 
Ad g) Poul Holm var ikke på valg.    
 
 
 
Pkt. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 

a) Suppleant: Jan Nowak (vælges hvert år) indtrådt i bestyrelsen 

b) Suppleant:  Jesper Juel (vælges hvert år) indtrådt i bestyrelsen 
 
Ad a) Suppleantposten er ledig. Bestyrelsen foreslog Nils Møller Iversen, der blev valgt med 
akklamation for 1 år. 
 
Ad b) Suppleantposten er ledig. Bestyrelsen foreslog Mikael Olsen, der blev valgt med ak-
klamation for 1 år. 
 
 
 
Pkt. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
 

a) Kritisk revisor:  Max Thisted (vælges årligt) – ønsker ikke genvalg  

b) Kritisk revisor: Flemming Smith (vælges årligt) – ønsker ikke genvalg. 

c) Revisorsuppleant: Lars Karl Petersen (vælges årligt)  

 
Ad a) Som kritisk revisor blev Jan Nowak foreslået og valgt for en 1 år med akklamation.  
Ad b) Som kritisk revisor blev Lars Hjortebjerg foreslået og valgt for 1 år med akklamation.  
Ad c) Som revisorsuppleant blev Lars Karl Petersen valgt for en 1 år med akklamation. 
 
  
 
Pkt. 10. Eventuelt. 

 

Bo Sundahl spurgte, hvad der gøres med alle de huller, der er i væggene rundt i centret. JMP 

svarede, at vi gør, hvad vi kan for at få vedligeholdelsesstandarden op igen. 

 

Bjarne Gervig spurgte, hvem skal betale entre og hvem ikke?  

JMP svarede, at Æresmedlemmer, deltagere i VIP-arrangementer og ungdomsmedlemmer er 

gratis. Alle øvrige skal betale. JMP følger op med nærmere anvisninger. 

 

Så er vi kommet til hædersbevisninger og formanden tog ordet.  

 

For et par år siden blev besluttet at indstifte en ”Ove Sørensen-pris”. Vi har valgt at udsætte 

prisen til næste år.  

 

Årets modtager af Valdemar Weiglin-pokalen 2016 
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Pokalen er opkaldt efter en af klubbens stiftere. Den blev første gang uddelt i 1973. Det er 

Boldklubben Marienlysts Venner, der indstiller, hvem der skal modtage pokalen. Den første 

modtager var Ole Birger Nielsen. 

  

Årets modtager er også en tidligere førsteholdsspiller. Han har spillet 139 kampe. Han debute-

rede i 1998. Han har også været træner for klubbens 2. hold i fodbold. Det er dog ikke derfor 

han i år modtager pokalen. 

Det er for hans indsats i BM's ungdomsafdeling. Han har været leder i ungdomsafdelingen si-

den 2000. 

Nu er han afdelingsleder og teknisk koordinator for vores mindste spillere. 

Mens han har haft den opgave er antallet af vores mindste medlemmer steget med 30 procent. 

Han har sat hele børneafdelingen i system og gjort det nemmere at være forældre. 

Selv om han kan være rap i replikken, så er han også meget tænksom. 

Hans planer for hvor godt børn skal have det i Marienlyst, ligner næsten videnskabelige af-

handlinger, når man skriver om dem i medlemsbladet. 

Han har et kæmpestort engagement - og det meget smittende engagement. Han går altid forrest. 

   

Han har formået at inddrage forældrene på et niveau, der ikke har noget sidestykke i BM - 

blandt andet fordi han investerer så meget af sig selv og sin egen familie, at han er blevet en 

rollemodel for andre forældre. 

Han tænker både på de dygtigste, som skal have optimale træningsbetingelser og udfordringer - 

og på bredden, hyggen og det sociale. 

  

Derfor var BM's Venner slet ikke i tvivl om, hvem der skulle have pokalen i år. Det er en per-

son, der er mest kendt under sit tilnavn. Et tilnavn der knytter sig til en meget udbredt hårfarve i 

den nordligste del af de britiske øer. 

Modtageren er Søren "Skotte" Rasmussen, som modtog stor applaus for sin udnævnelse. 

  

Vi skal også udnævne et æresmedlem i dag. 

Der er udnævnt 19 gennem tiderne. Den første var Ove Sørensen i 1978. Hans bedrift er der al-

drig nogen, der kommer i nærheden af. Han var klubbens formand i 36 år. Men mindre kan og-

så gøre det. 

  

Ham vi udnævner i dag, bliver altså nummer 20, og det er fuldt fortjent. Han har været besty-

relsesmedlem i BM's Venner i 21 år. 

Uden hans arbejde på kassererposten havde det ikke været muligt at skrabe så mange penge 

sammen til ungdomsarbejde i BM, som det har været tilfældet i de 21 år. 

  

Hver torsdag møder han op til banko i Marienlystcentret for at vride penge ud af bankospiller-

ne. Alene den opgave tager cirka fem timer om dagen. 

  

Han sørger for, at der hver gang er købt gevinster ind. 

Hver anden uge opsøger han alle de handlende, som er sponsorer til banko-gavekortene, dels 

for at afregne, dels for at vedligeholde de enkelte aftaler om rabat. 

  

Han fører regnskab over BMV's aktiviteter og sørger for at pengene kommer i banken. 
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Han står i lotteriboden til boligmesser og på Skibhustorvet. 

Han står ved kassen, når der spilles kampe, og han står i boderne og sælger øl og vand. Uanset 

om det er fodbold eller volleyball. 

  

Han er også med i det weekendkorps, som sørger for hvornår der er åbent, og hvornår der luk-

kes og slukkes i Marienlystcentret i weekenderne. 

  

Der er ingen opgave, man ikke kan bede den pågældende om at hjælpe med. Han siger altid ja. 

  

Derfor er det en stor glæde for BM's bestyrelse at udnævne Bjarne Gervig til æresmed-

lem. Bjarne modtog stor applaus for udnævnelsen. 

 

Afslutningsvis takkede Lars Hjortebjerg af i bestyrelses-sammenhæng efter i alt 21 år i Center- 

og Hovedbestyrelse, hvor Formanden takkede mange gange for den udviste aktivitet og ar-

bejdsindsats, og rundede af med et par flasker vin og en blomst. 

 

Ligeledes takkede Jan Nowak af som suppleant og aktivt medlem i bestyrelsen for denne gang.  

Også Jan modtog et par flasker vin, en blomst og stor tak fra Formanden. 

 

Der var ikke andet til punktet, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og hævede gene-

ralforsamlingen, og gav ordet tilbage til Formanden. 

 

Formanden takkede de fremmødte deltagelsen og de positive indspark i processen og afsluttede 

med et trefoldigt leve for Boldklubben Marienlyst. 

 
Generalforsamlingen blev hævet kl. 22.40 
 
 
Den 19. april 2016 
 
 
 
Erik Pedersen      Per Stenaa 
Dirigent      Sekretær 


