Boldklubben Marienlyst
Referat fra Generalforsamlingen den 21. marts 2017

Referat af generalforsamlingen i Boldklubben Marienlyst tirsdag den 21. marts 2017 kl.
20.00 i Marienlystcentret.
Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En
særlig velkomst til klubbens tilstedeværende æresmedlemmer.
Der blev afholdt et minuts stilhed for dem, vi har mistet i 2017:
Keld Esbensen
Else Hansen
Inge Olsen
Æresmedlem Ole Birger Nielsen

Pkt. 1.

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Allan Hoffmann, 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 hjemmeside.
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.
Medlemstal er på næsten 800 medlemmer, hvoraf 746 spiller fodbold og 45 spiller volleyball.
Unge under 18 andrager 550 fodboldspillere og andelen af kvinder, der spiller fodbold er 194,
hvoraf 178 er under 18 år.
Sportsligt:
Volleyball:
Det blev igen i 2016 til medaljer til BM. Ved det nordiske mesterskab i Norge vandt Marienlyst
sølv efter at have besejret Falkenberg og Gentofte. I finalen tabte vi 3-0 til Nyborg fra Norge.
Også i den danske turnering vandt Marienlyst sølv. Vi pressede Gentofte til det yderste og
vandt hjemmekampen med 3-1 foran cirka 500 tilskuere i hal 4. Men Gentofte vandt returkampen på deres hjemmebane med 3-2, og så skulle det hele afgøres i et golden set, som Gentofte
vandt.
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For en gangs skyld nåede BM ikke frem til pokalfinalen i december 2016. BM var ellers regerende pokalvinder og nåede da også frem til final four, men tabte semifinalen til Hvidovre. Jeg
vil senere komme ind på fremtidsperspektiverne for volleyball i Marienlyst.
Fodbold, elite:
Strukturen i 2. division var ændret op til sæsonen 2015-16, og vi havde kvalificeret os til oprykningsslutspillet. Her blev vi dog kun nr. 11 af 12 hold.
Der var på et tidspunkt en del uro omkring holdet og cheftræneren, men heldigvis kunne vi
holde på de langt de fleste spillere. Og vi nåede at sætte klubrekord i antallet af cheftrænere inden for et kalenderår. Jens Madsen, Jakob Pavar, Martin Munck, Ole Stangerup og Carsten
Hemmingsen.
Efter forårssæsonen stoppede vi med kontraktfodbold, så fra efterårssæsonen 2016 er der ingen
spillere, der har været på kontrakter. Og det har vist sig at spillerne er blevet i klubben alligevel. Det må være på grund af vores fine faciliteter, og fordi de kan lide vores klub. Det kan vi
kun glæde os over.
I efteråret 2016 kvalificerede vi os igen til oprykningsslutspillet efter en nervepirrende sidste
spilledag, hvor vi besejrede Svendborg, samtidig med at Næsby tabte i Kolding. Dermed er vi
sikret, at vi er divisionsklub mindst frem til sommeren 2018.
Vi kvalificerede os til ottendedelsfinalerne i DBU’s pokalturnering. Det gjorde vi efter en sejr
over AB, hvor vi måtte ud i straffesparkskonkurrence. Det er kun sket to gange før i BM’s historie, at vi er kommet så langt i pokalen, nemlig i 1955 og 1962. Men så kom vi heller ikke
længere. Brøndby var for stor en mundfuld. Til gengæld fik spillere og medrejsende BM’ere en
kæmpe oplevelse ved at indtage Brøndby Stadion med over 3.000 tilskuere. Det var i øvrigt
også kun anden gang i historien, at en hel BM-kamp blev vist live på tv. Første gang var i 2012
til en 1. divisionskamp mod Hobro. Desværre har vi ikke prøvet at vinde endnu i en tv-kamp.
Vores 2.-hold rykkede desværre ud af Fynsserien i sommeren 2016 og spiller nu i Serie 1.
Oldboys har igen vist sig som en god afdeling med 4 velfungerende hold, og Superoldboys har
endda også vundet Fynsmesterskabet endnu en gang.
Fodbold, ungdom:
Selv om vi har et noget mindre budget end OB og Dalum, kan vi godt være stolte af vores ungdomsafdeling, som Søren Skotte og Morten Panduro styrer med sikker hånd.
Ungdomsafdelingen har et medlemstal på 550, der vel er det største nogensinde i BM. BM ungdom opnåede også en lang række flotte resultater i 2016, både oprykninger og medaljeplaceringer.
Ungdomsafdelingen har afholdt Øens Hold Elite Cup på BM – et U13-U15-stævne med hold
fra hele landet og et pænt overskud til BM.
FS-stævnet bør også nævnes. For første gang nogensinde fik BM to førstepladser samme år,
nemlig U9-drenge og U11-piger.
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Piger og damer:
Som nævnt knap 200 medlemmer.
BM og TPI har dannet et fælles talentcenter med navnet Team Odense Q.
Odenses bedste elitespillere flyttet kampe og træning til BM. De var tidligere en del af OB,
men blev skilt ud og er nu en selvstændig klub ved navn Odense Q.
Det betyder, at vi her på Marienlyst har både de allerdygtigste voksne piger samt fødekæden af
ungdomsspillere.
E-sport:
Marienlyst har oprettet en e-sports-afdeling. Det har vi gjort, fordi e-sport er et område i kraftig
vækst, og her bør BM også være med. Vi synes, det er bedre, at e-sporten kommer ind i klubregi end at det foregår andre tilfældige steder.
Vi har derfor dannet et nyt anpartsselskab for e-sport. Her ejer B. Marienlyst en fjerdedel af anparterne, seks bestyrelsesmedlemmer ejer tilsammen en fjerdedel, og resten ejes af private investorer. Det er vigtigt at understrege, at hvis anparterne skulle blive penge værd, så er det ikke
penge, der går i bestyrelsens lommer. Vi er i bestyrelsen enige om, at hvis anparterne kan sælges til en højere kurs, bør alt overskud gå til Boldklubben Marienlyst.
Klubbens faciliteter:
Faciliteterne kan vi godt være stolte af. Den 11. juni 2016 kunne vi officielt indvie vores kunstgræsbane nummer 2. Den bruges som opvisningsbane for 2. division og for 3F-ligaen i damefodbold, men også som træningsbane hele året. Ikke mange klubber, der har to kunstgræsbaner.
På grund af vores stigende medlemstal, især inden for pigefodbolden, tyder alt på, at vi snart
kan udvide med to boldbaner mere. For nogle år siden stillede Odense Havn et areal gratis til
rådighed for os. Det er området lige syd for hundeskoven ned mod den nye Mejlholmgade.
Odense Byråd har afsat 16 millioner kroner til nye boldbaner i Odense, og alt tyder på, at nogle
af pengene går til at anlægge de to baner hos os.
Så har vi som bekendt også to tennishaller, som kommunen ejer, men som vi driver. Det er stadig svært at få tenniscentret til at løbe rundt, så også i år søger vi om et ekstraordinært tilskud
fra kommunen. Men vi har også meddelt Odense Kommune, at der skal findes en varig løsning,
som ikke belaster BM.
Forretningsmæssigt:
Vi har som sædvanlig holdt en række events i Marienlystcentret i 2016.
Vi har holdt Dans med Charlie, Oktoberfest og julefrokost samt lukkede firmaevents, hvoraf
den største er Skats årlige medarbejderdag med idræt om dagen og fest om aftenen.
Vores restaurant har vi desværre svært ved at få til at løbe rundt. Nu har vi for en tidsbegrænset
periode outsourcet den til Munks Madhus.
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Økonomi:
Økonomien i BM har været under pres i nogle år. 2015 var et skidt år. Det er 2016 desværre
også. Når vi om lidt kommer til regnskabsaflæggelsen, må vi desværre meddele, at regnskaberne af forskellige årsager ikke kan fremlægges i dag. De er ikke blevet færdige til fremlæggelse. Men bestyrelsen vil gerne slå fast, at de udkast til regnskaber, vi har set indtil nu, ikke er
acceptable. Der skal helt klart ske en drastisk kursændring på flere områder, så driften løber
rundt, og således at vi kan afdrage på gæld.
Derfor har bestyrelsen nedsat et forretningsudvalg, som omgående i samarbejde med klubbens
personale skal udarbejde en genopretningsplan for selskabernes økonomi, for sponsorarbejde
m.m.
Vi har allerede i bestyrelsen truffet nogle beslutninger, som reducerer udgifterne i 2017. Volleyball er for dyr at drive på eliteplan. Nu drosler vi yderligere ned. Det skal hvile i sig selv. Vi
har ikke råd til dyre udenlandske kontraktspillere. Det er muligt, at det vil betyde, at Gentofte
er sikker dansk mester de næste fem-ti år, men så må det være sådan. Vi har simpelthen ikke
råd til et semiprofessionelt volleyballhold længere.
Desuden er kontraktfodbold afskaffet. Det gjorde vi allerede efter forårssæsonen 2016.
Nu skal vi først og fremmest have ro på økonomien. Om vi så senere bliver i stand til at indføre
kontraktfodbold igen, må tiden vise. Det er der ingen aktuelle planer om. Vores ambition er stadig at være en permanent divisionsklub, men det må indtil videre foregå uden kontrakter med
spillerne.
For tiden har vi også stor fokus på vores ungdomsspillere. Det er vigtigt, at alle har mulighed
for at spille bold i Marienlyst, uanset og uanset køn, og at vi har gode baner og omklædningsrum, gode trænere og et godt miljø. Det er vigtigt for en klub som Marienlyst.
Vi arbejder, som mange ved, efter en strategiplan. Den er vi i gang med at forny. Vi havde i
2016 et møde med ledere og trænere, hvor vi fik input til den nye strategiplan, og den skulle
gerne blive færdig i 2017.
Vi har også i 2016 holdt et møde med en gruppe af erfarne BM-medlemmer med henblik på at
rejse kapital til klubben samt høre andre ideer til, hvordan vi kan udvikle klubben og sikre os
status som permanent divisionsklub. Der kom mange gode ideer, men desværre ingen penge ud
af det. Vi havde en ide om at man måske kunne skabe et selskab baseret på folkeaktier eller anparter, men risikoviljen var desværre ikke så stor, da det kom til stykket. Måske tager vi ideen
op igen på et senere tidspunkt.
Lyspunkter:
Meget tyder på, at økonomien i BM’s selskaber kan gå i plus i 2017. Det SKAL den også. Det
vil vi stille som et krav fra bestyrelsen til den daglige ledelse og til os selv. Vi kan ikke fortsætte med at skabe underskud.
Det, der peger den rigtige vej, er, at vi i budgettet for 2017 ikke kommer til at bære på udgifter
til kontraktspillere, hverken i forår eller efterår, og hverken i fodbold eller volleyball.
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Skulle vi rykke op i 1. division i fodbold, ændrer det selvfølgelig situationen totalt. Så SKAL vi
følge reglerne og indføre kontrakter. Samtidig vil vi få langt større del af tv-penge. Så revurderer vi selvfølgelig budgetterne.
Det peger også i den rigtige retning, at boligmessen er tilbage. Vi måtte aflyse den i 2016, da
der var solgt for få stande. Nu har vi outsourcet den og modtager et fast beløb fra messearrangøren. Nu hedder den Forårsmessen og var en stor succes tidligere på måneden (marts 2017)
med over 150 udstillere i tre haller. Det lover godt.
Til slut vil jeg sige tak til diverse BM’ere.
Tak til Ulrik Pedersen og Uffe Kristiansen, fordi de i 2016 tog et sjovt initiativ, som nu er blevet en tradition et par gange om året. Nemlig at samle en række gamle og nuværende BM-koryfæer til et stykke mad og hygge i forbindelse med hjemmekampe i 2. division. Ved et af arrangementerne arrangement kom der næsten 100 mennesker. Det skaber forhåbentlig også en
større opbakning til vores divisionshold, som fortjener et større tilskuertal.
Tak til BM’s Venner, som altid er klar til at hjælpe klubben, både med penge direkte til aktiviteter i ungdomsafdelingen og med et rentefrit lån, som har hjulpet klubben i 2016.
Tak til personalet, som hver dag knokler for at få Marienlystcentret og klubben til at fungere.
Tak til alle frivillige ledere, trænere og forældre. Det er i høj grad jeres skyld, at Marienlyst er
så populær, at vi er tæt på et medlemstal på 800.
Dernæst åbnede Dirigenten for spørgsmål til beretningen:
Der blev spurgt til tidsplanen for en eventuel etablering af nye boldbaner ved Mejlholmgade.
Formanden svarede, at der er et møde med Odense Kommune i nær fremtid, hvor den nærmere
tidsplan skal drøftes.
Formandens beretning blev godkendt.
Pkt. 3. Den økonomiansvarlige forelægger de reviderede regnskaber til godkendelse og
budgetter til orientering.
Bestyrelsen har som nævnt i beretningen valgt ikke at fremlægge regnskaber på nuværende
tidspunkt.
Det er ikke lykkedes os at få udarbejdet retvisende og troværdige regnskaber her op til generalforsamlingen. Der er flere begrundelser for hvorfor vi står i denne situation og de væsentligste
er;



Vi har valgt at fremrykke generalforsamlingen til dette tidlige tidspunkt, fordi vi skal have
godkendt låneoptagelse.
Direktion, administration og bestyrelsen har ikke kunnet fremlægge behørig regnskabsaflæggelse og der er derfor åbne spørgsmål, som har gjort at vores kritiske revisorer ikke kan
skrive anmærkningsfrit på regnskabet.
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Jens Martinus har, som i ved, været sygemeldt 3 uger i perioden op til generalforsamlingen
og har derfor ikke haft mulighed for at afhjælpe disse forhold.
Som det ser ud til på nuværende tidspunkt kan vi forvente underskud i størrelsesordenen.
Elite kr. ca. 500.000, (realiseret i forårssæson 2016)
Center kr. ca. 400.000
Restaurant kr. ca. 350.000
Klubben kr. ca. 100.000

Vi kan således forvente et samlet underskud lige omkring 1.4 mio kr.
Vi regner med at vi på en ekstraordinær generalforsamling om en måneds tid, nærmere bestemt
den 26. april 2017 fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse og vil her kunne gå i
dybden med hvorfor vi fortsat har underskud i klubben.
Dernæst åbnede dirigenten for spørgsmål til situationen.
Der blev spurgt, om der var bekymring for klubbens overlevelse?
Den økonomiansvarlige svarede, at der er flere scenarier. Der kan være om at restaurationen
kan erklæres konkurs. Eliteselskabet kan lukkes.
Direktøren replicerede, at eliteselskaber er klubbens eget – og som sådan ikke presset. Restaurationen er mere under pres.
Formanden forklarede, at der er tilført midler fra BMV.
Direktøren forklarede, at der ikke længere er kontraktfodbold, men at de indgåede forpligtelser
skal overholdes.
Pkt. 4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.

Direktør for B. Marienlyst, Jens Martinus Petersen, fremlagde handleplanen for økonomien:
1. Genoprettet messen, så den fremstår moderne og attraktiv
2. Outsourcet dele af restaurationsdriften - vi mindsker driftsusikkerhed og anvender
ressourcer bedre
3. Reduceret personalet med en cafeleder (+180.000 kr.)
4. Reduceret personalet med en ½ stilling i administrationen (+150.000 kr.)
5. Gjort op med tidligere tiders regnskabsaflæggelse (på nogle punkter) -> dårligere
resultat i 2016
6. Gør volleyball bæredygtigt pr. 1/6 2017 (underskud i årene 2014-2016 på mindst 1,8
millioner kr. i alt)
7. Afskaffet kontraktfodbold og gjort elitefodbolden bæredygtig pr. 1/7 2016
8. Indgået afviklingsprofiler med signifikante kreditorer
9. Skabt fornyet liv i ungdomsafdelingen, sportsligt og socialt, og tiltrækning af økonomisk fornuftige stævner
10. Sikret BM en markant og generel plads i medierne
11. BM fremstår som en fremsynet og innovativ forening, der er på forkant med udviklingen
12. Testet og udviklet events, som vi kan bygge på (SKAT, POWER-LAN, stævner
mfl.)
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Hvad mangler vi at gøre?
- Ansættelse af intern bogholder/regnskabsmedarbejder -> vi skal have 100% styr op
budgetopfølgningen, som dog i flere måneder har vist, hvilken boldgade resultatet for
året havnede i.
- Hjemtagelse af lån på op til 4,75 millioner kr.
- Bevilling fra kommunen vedr. driften af tenniscentret. 350.000 kr. (2017)
- Afsøgning af alternative anvendelsesmuligheder for tennishallerne i og uden for sæson
- Fortsat fokus på rentabel drift af cafe, som historisk set kun har givet overskud 3 ud af
12 måneder om året -> løbende overskud. Vækst på 20% i 2016 ift. 2015. Men der er
meget mere at hente.
- Revitalisering af BMs generelle netværk
- Oprettelse af udvalg
- Forretningsudvalg med fokus på skaffe 100% økonomisk overblik (er nedsat)
- Eventudvalg
- Sponsorudvalg
- Sportsudvalg (er nedsat)
- Reduktion i administrationen
- Navnesponsorat
- Eksterne investorer
Dernæst åbnede dirigenten for spørgsmål til handlingsplanen.
Der blev fra salen spurgt, om der var ressourcer til at sætte alt dette i værk.?
Direktøren svarede, ja – med nogle tiltage fra frivillige ledere også.
Kan man bruge tennishallerne til andre aktiviteter, f.eks. springgymnastik?
Direktøren svarede, at det jo er Odense Kommunes ejendom, så der skal nok ske nogle drøftelser med ejeren forinden, hvortil formanden replicerede, at der har været forskellige henvendelser desangående.
Bo Sundahl konstaterede, at det er godt at få styr på driften, så der kan være nogle veldefinerede rammer at arbejde videre under. Afdelingerne må tage et medansvar for disse og så arbejde med disse, så vi får en bæredygtig klub.
Poul Bülow mente, at der skulle indsættes en bogholder.
Steffen Lange spurgte, hvordan det går med e-sport.
Direktøren svarede, at det går fremad, og der er etableret en afdeling. Der har været mange opstartsomkostninger, og endnu ikke det store afkast.
Niels Møller mente, at der skulle være opmærksomhed på ikke at komme til at differentiere de
enkelte afdelinger for meget.
Handlingsplanen blev taget til efterretning.
Pkt. 5.

Fastsættelse af kontingent.

Der var indkommet forslag om Indskolingsmedlemskab:
Medlemskab for U5 og U4 er gratis med den forudsætning at børnene investere i et BM kampsæt + en træningsbold købt hos vores tøjsponsor. Der skal laves en "indskolingspakke" i webshoppen.
Bevæggrunde:
De år hvor vi har indskolingstilbud for de allermindste, så tilbyder vi ofte kun 1 træning om
ugen og ingen eller få stævner. På pigesiden havde vi fået gang i en del U5 og U4 piger til det
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vi kalder boldlege en gang ugentligt, men mange er faldet fra igen. Feedbacken er at de synes
det er mange penge, når de endnu ikke ved om pigen vil spille fodbold.
Det drejer sig om at få skabt en relation mellem børnene og boldklubben, så de er stolte over at
gå til fodbold. Eget tøj og en bold vil være kæmpestort i 4-åriges verden og fodbold vil allerede
fra starten være forbundet med noget positivt. BM vil have minimale udgifter til denne investering når børnene har kamptøj og træningsbold.
Bonusinformation: Der er i dag registreret 8 drenge og 2 piger i U5 årgangen.
Forslagsstilleren, Bo Sundahl motiverede sit forslag.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Punkt 6.

Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet forslag omkring Team Odense Q:
Der skal ske en justering af overbygningsaftalerne i hhv. BM og TPI generalforsamlinger.
Vi skal have justeret vores overbygningsaftale, hvis vi skal sikre en bedre indslusning af vores
dygtige spillere til senior fodbold.
Formålet med ændringer er
 Have mulighed for at lave en løbende indslusning af U18 spillere fra U18 DM til
Odense 3F uden at spillerne risikere at bliver sorteper
 Have mulighed for at hjælpe Odense Q 3F liga i perioder med mange skader

Hovedpunkter
 Odense Q indtræder som moderklub sammen med TPI og BM.
 Ingen ændringer for BM eller TPI i forhold til den gamle aftale.
Bevæggrund for ny revideret aftale
 Mulighed for at lave en gradvis overgang fra ungdom (U18) til senior. Med den nye
overbygningsaftale vil U18 piger kunne spille for både Team Odense Q (U18 DM) og
Odense Q (3F)
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Forslag 2 fra Bestyrelsen om optagelse af kreditforeningslån, stort kr. 4.750.000, på baggrund
af etablering af kunstgræsbane og bygningen med omklædningsrum, hvor der er funderet i forhold til en eventuel 1. sal. Ligeledes er der etableret nyt lysanlæg
JMP uddybede forslaget og for de enkelte delelementerne i lånet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Pkt. 7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand og økonomiansvarlig.
Formand:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Anders W. Berthelsen (vælges i ulige år), modtager genvalg
Peter Dallerup (vælges i lige år)
Per Stenaa (vælges i lige år)
Mike Bech (vælges i lige år)
Jesper Juel (vælges i ulige år), modtager genvalg.
Søren Rasmussen (vælges i lige år)
Poul Holm (vælges i ulige år), modtager ikke genvalg

Ad a) Formanden, Anders W. Berthelsen var på valg og modtog genvalg. Anders blev genvalgt med akklamation.
Ad b) Økonomiansvarlig Peter Dallerup var ikke på valg.
Ad c) Sekretær Per Stenaa var ikke på valg.
Ad d) Bestyrelsesmedlem Mike Bech var ikke på valg.
Ad e) Bestyrelsesmedlem Jesper Juel var på valg og modtager genvalg. Jesper blev genvalgt
med akklamation.
Ad f) Søren Rasmussen var ikke på valg.
Ad g) Poul Holm var på valg og modtager ikke genvalg. I stedet blev foreslået Brian Kristensen, som blev valgt med akklamation.
Pkt. 8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

a) Suppleant:
b) Suppleant:

Nils Møller Iversen (vælges hvert år)
Mikael Olsen (vælges hvert år)

Ad a) Suppleant Nils Møller Iversen var på valg og blev valgt med akklamation for 1 år.
Ad b) Suppleant Mikael Olsen var på valg og blev genvalgt med akklamation for 1 år.
Pkt. 9.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

a) Kritisk revisor:
b) Kritisk revisor:
c) Revisorsuppleant:

Jan Nowak (vælges årligt) – modtager genvalg
Lars Hjortebjerg (vælges årligt) – modtager genvalg.
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.

Årets modtager af Valdemar Weiglin-prisen.
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Boldklubben Marienlyst
Referat fra Generalforsamlingen den 21. marts 2017

Valdemar Weiglin var en af klubbens stiftere. Pokalen blev indstiftet i 1973 til minde om ham.
Flere af de tilstedeværende har modtaget den, og i dag kommer der endnu et navn på listen over
modtagere.
Dagens modtager er et eksempel på, at selv om man ikke er gammel BM-dreng, kan man godt
være et ordentligt menneske. BM-hjertet kan godt vokse frem, selv om man kommer fra andre
klubber.
Den pågældende har spillet 74 førsteholdskampe – ikke for Marienlyst, men for B1909. Det var
tilbage i 1990’erne.
Han er A-licens-træner og har bl.a. været træner for OKS’ førstehold.
Nu er han på femte år afdelingsleder for pigeafdelingen i BM. Det begyndte med, at hans datters hold stod og manglede en træner i Marienlyst. Siden har han været en af de primære drivkræfter i dannelsen af Team Odense Q.
Han er et foreningsmenneske, der som en af de få er i stand til at skabe sammenhæng mellem
det sportslige og det sociale. Med enorm flid skabt Fyns eneste pigeafdeling, hvor der er et tilbud til alle piger uanset alder.
I 2013 blev han af Marienlyst nomineret til prisen "100 frivillige", som er en pris, Danske Bank
har uddelt i samarbejde med DBU.
Danske Bank modtog mere end 2000 nomineringer fra hele landet, og ud af disse skulle de 100
bedste præmieres. Ganske fortjent gik en af disse priser til den pågældende.
Til sidst vil jeg nævne en af den pågældendes allervigtigste kvalifikationer er. Den er, at han
bor på Ibsensvej, hvor mange ægte BM’ere er vokset op. Det må have haft en gavnlig indflydelse.
Prisen går til Bo Sundahl.
Tak til Poul Holm for 4 års godt arbejde i bestyrelsen.
Der var ikke andet til punktet, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen, 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. 21.40
Den 24. marts 2017

Allan Hoffmann
Dirigent

Per Stenaa
Sekretær
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