Boldklubben Marienlyst
Referat fra Generalforsamlingen den 14. april 2015

Referat af generalforsamlingen i Boldklubben Marienlyst tirsdag den 14.
april 2015 kl. 19.00 i Marienlystcentret.
Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de X fremmødte medlemmer.
En særlig velkomst til klubbens tilstedeværende æresmedlemmer.
Pkt. 1.

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Poul Bülow, 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.
Formanden tog udgangspunkt i Strategiplanen for 2014-2019.
Det med rødt markeret er status pr. d.d.
Boldklubben Marienlyst:
Mission:
Marienlyst vil give hele familien adgang til under de bedst mulige vilkår og i de bedst mulige
rammer at dyrke idræt og fællesskab. Marienlyst vil til stadighed være en troværdig og innovativ samarbejdspartner.
Vision:
Organisation:
Skal være kendetegnet ved, at den er fokuseret på det sportslige og det forretningsmæssige. Vi
skal være den bedst organiserede klub på Fyn.
Kommunikation:
Vi skal fremstå som førende og innovative inden for kommunikation i sportsverdenen på Fyn
internt/eksternt
Ildsjæle og medejerskab:
Vi skal have Fyns mest begejstrede og aktive medlemmer, målet er at hele familien skal bruge
mere tid samlet på BM.
Faciliteter:
Vi vil være et kraftcenter i det nordlige Odense. Sportsligt/forretningsmæssigt
Økonomi:
Vores økonomi skal til stadighed være sund og forsvarlig og understøtte klubbens aktiviteter på
det sportslige og forretningsmæssige.
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Sportsligt: Fodbold, elite: Top 25 i DK. Top 2 på Fyn.
OPFYLDT. Sæson 2013/2014: 1. div. nr. 12. 2014/2015. 2. div. pt. nr. 1.
Fodbold, ungdom: T-licens. Producere 1-2 divisionsspillere pr år.
Fodbold, bredde: Top 2 i medlemstal på Fyn.
Med 656 medlemmer i fodboldafdelingen er vi nr. 5 på Fyn (OB, Dalum, Næsby og OKS har
flere medlemmer).
490 medlemmer under 18 år. Sct. Hans og Rising er de skoledistrikter, som vokser mest de
kommende ti år.
Uafklaret, om vi vil gå efter T-licens i 2016 (SG).
Volley, elite: Den førende herrevolleyklub i DK. Top 3 i Norden.
DM-guld 2014. Femte finale 3-2 over Gentofte.
Pokalvinder 3-1 over Gentofte.
Nordisk mesterskab: nr. 4 på hjemmebane.
Volley, bredde: Nr. 1 i medlemstal på Fyn. Det arbejdes der på. 2 herreseniorhold. 1 dameungdom. Cirka 40 kids. Et stigende antal børn. Plan sæson 2015-2016: Nyt damesenior.
Mix/motion. Herreungdom U16/U18.
Forretning:
Vi vil være first-mover på Fyn, sportsligt/forretningsmæssigt.
Vi har et unikt idrætscenter, som med fire haller giver os nye forretningsmæssige muligheder.
Tennis:
Vi vil være det bedste tenniscenter i Danmark. Indviet november 2014.

Strategiske tiltag.
Organisation:
Udarbejde ny organisationsplan, som skal være fokuseret såvel på det sportslige som det forretningsmæssige, samt gennemføre denne.
Det arbejdes der på. Ny direktør tiltrådt 1. april 2015.
Kommunikation:
Udarbejde ny it-platform internt/eksternt, som kan drives af både ansatte og frivillige. Det arbejdes der på.
Ildsjæle og medejerskab:
Udarbejder en plan/aktiviteter for hvordan vi styrker klubånd/følelse ved at inddrage alle de
frivillige/ildsjæle. Det arbejdes der på.
Faciliteter:
Udarbejde plan for nyt stadion med tribune, samt plan for hele centret, så det står moderniseret
ved udgangen af 2019 og henvender sig til hele familien.
Der arbejdes på at bygge kunstgræsstadion, senere udvidelse med tribune. Odense Kommune
har netop i dag sendt kunstgræsstadion i udbud.
Økonomi:
Der skal udarbejdes en økonomisk plan, der understøtter de strategiske tiltag. Den daglige og
månedlige økonomirapportering skal lægges om til et moderne værktøj for bestyrelsen og klubbens ledelse. Det arbejdes der på. JMP orienterer senere.
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Sportsligt:
Fodbold, elite: udarbejde en plan, der sikrer, at vi opfylder målsætningen, socialt, økonomisk
og sportsligt. Planen udarbejdes sammen med den daglige ledelse.
Det arbejdes der på. Vi vil være bedre rustet, hvis vi igen bliver 1. divisionsklub.
Fodbold, ungdom: udarbejde en plan, der sikrer, at vi opfylder målsætningen, socialt, økonomisk, sportsligt.
Det arbejdes der på. En afdeling i vækst. Hold i alle årgange. Uddannelse af trænere (fire DBU
C-kurser afholdt). Sammen med ungdomsafd.s ledere vil vi sætte større fokus på en afklaring
af, hvad BM vil med ungdomsafdelingen – en balance mellem socialt tilbud og talentfabrik?
Yderligere orientering ved JMP under eventuelt.
Fodbold, bredde: udarbejde en plan for inddragelse af de frivillige ildsjæle i klubben, herunder
en plan for, hvordan der skabes plads til alle, der ønsker at spille fodbold, ung som gammel i
BM. Planen skal også indeholde tiltag til, hvordan vi fastholder medlemmerne ved overgang fra
ungdom til senior. Planen udarbejdes sammen med den daglige ledelse ungdom/senior. Det arbejdes der på.
Volleyball: udarbejde en plan, der sikrer, at vi opfylder målsætningen, socialt, økonomisk,
sportsligt. At opbygge en stor og velfungerende breddeafdeling er en forudsætning for fremtidens elitevolleyball i BM. Planen udarbejdes sammen med den sportslige ledelse.
Det arbejdes der på. Vi ønsker ikke at have et elitehold, der svæver frit i luften. BM skal have
en volleykultur med bredde.
Forretningen:
Udarbejder et nyt koncept for cafe og restaurant. Konceptet skal sikre, at vores cafe og restaurant får et kvalitetsløft. Her er vi godt på vej. JMP orienterer om nye tiltag senere.
Forretningsudvikling. Der skal ved hjælp af ekstern sparringspartner opfindes nye potentialer,
inden for events, sponsor, fundraising, netværk m.m.
Det arbejdes der på. Vores boligmesse stagneret. Oktoberfest vokser hvert år. Nye messer/events? Fundraising: Desværre afslag fra APM til den store stadionløsning.
Tennis:
Samarbejdsaftale med TCO og FTU skal færdiggøres. O.k.
Ledelsen skal sammen med TCO og FTU lave en plan for opstart af tennis, så integrationen af
tennissporten på BM bliver en succes, til glæde og gavn for alle parter.
Tumultarisk start pga. store interne problemer i TCO (Tennis Club Odense).
BM måtte selv løse alle opgaver, og det gjorde vi.
Fusionsmulighed eller opstart af egen tennisafdeling vurderes løbende.
Fusion med TCO droppet totalt. Oprettelse af egen tennisafdeling en realistisk mulighed.
Andre særlige begivenheder i 2014
Januar: første spadestik til tennishallen.
25.3: Ny strategiplan fremlagt på Generalforsamlingen.
29.3: Nyt initiativ: Spinning battle – cykling for et stærkere foreningsliv
Storebededagsferien: Den traditionsrige Skovgårdstur U5-U12.
10.6: Rejsegilde på tennishal.
Sommeren: U6-U8, DBU-stævne på kunstgræsbanen.
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Uge 32: International camp på BM for pigefodboldspillere.
Efteråret: Ni BM-piger udtaget til DBU-samling.
4.9: Marienlyst Kidsvolley. Et socialt og sportsligt tilbud.
5.10: To fynsmesterskaber til oldboysafd. (oldboys og superoldboys)
29.11: Åbning af tennishal.
December: FS-indefodboldstævne. Guld til U15-pigerne. Bronze til U13-pigerne.
BMV: Tilskud i 2014 til BM ungdom på kr. 85.500. Overskud i 2014 på kr. 22.000.
Præsentation af tegninger over den kommende opvisningsbane.
Stor tak til personalet og de frivillige for en ekstraordinær indsats i et vanskeligt år med byggerod.
Dernæst åbnede Dirigenten for spørgsmål til beretningen:
Der var ingen spørgsmål.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget med akklamation.
Pkt. 3. Den økonomiansvarlige forelægger de reviderede regnskaber til godkendelse og
budgetter til orientering.
Lars Hjortebjerg gennemgik regnskab for
a) Boldklubben Marienlyst
b) Marienlystcentret
Dernæst åbnede dirigenten for spørgsmål til regnskaberne:
Ad a) Få spørgsmål blev afklaret.
Ad b) Ingen bemærkninger.
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering.

Den økonomiansvarlige gennemgik herefter budgetterne for 2015 for
a) Boldklubben Marienlyst
b) Marienlystcentret
c) Tenniscenter
Dernæst åbnede dirigenten for spørgsmål til budgetterne:
Der var ingen bemærkninger.
Budgetterne blev taget til efterretning.
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Pkt. 5.

Fastsættelse af kontingent.

Der blev stillet forslag fra Ungdomsafdelingen om nedsættelse af en arbejdsgruppe og stigning
af kontingent for ungdoms-kontingent:
Søren Storm Hansen fremlagde forslag 1:
Bestyrelsen nedsætter sammen med klubbens ungdomskoordinator en arbejdsgruppe, der skal
udarbejde et koncept, som sikre et attraktivt udviklingsmiljø for klubbens U16-U17 og U19
spillere.
Formål:
At fastholde og udvikle vores kommende U16-U17 og U19 spillere i BM, i et bredde- og elite
miljø, således at BM også i de grupper kan vise fremgang på den sportslige og sociale side.
Miljøet skal understøtte:
 Et elitetrænings-setup med 5-9 ugentlige træningstimer for spillere med niveau lige under B-licens klubber for hver årgangs A-trup.
 Et trænings-setup med 3-5 ugentlige for spillere på A-B niveau, for hver årgangs Btrup.
Arbejdsgruppe:
Gruppen sammensættes af repræsentanter for bestyrelsen, ungdomsafdelingen og forældre.
Gruppen skal være etableret senest medio maj. Konceptet inklusiv målsætning og budget skal
ligge klar til fremlæggelse/godkendelse på generalforsamlingen i 2016.
Der tilføres projektet en sum på 50.000-100.00 kr. årligt, til bl.a. aflønning af en udviklingschef
og andre stabsfunktioner som arbejdsgruppen måtte finde nødvendige for projektet. Pengene
skaffes ved en kontingenthævning.
Forslag 1 blev tiltrådt.
Jacob Pavar Langhoff fremlagde Forslag 2:
Forslag 2:
U5-10, 5 mands,
stiger fra 350 kr./kvartal til 387,50 kr./kvartal,
U11-13, 8-mands,
stiger fra 350 kr./kvartal til 425 kr./kvartal,
U14-19, 11-mands,
stiger fra 375 kr./kvartal til 462,50 kr./kvartal.
Forslag 2 fik 11 stemmer.
Forslag 3:
Bestyrelsen foreslår
U5-10, 5 mands,
U11-13, 8-mands,
U14-19, 11-mands,
Seniorer

stiger fra 350 kr./kvartal til 375 kr./kvartal
stiger fra 350 kr./kvartal til 400 kr./kvartal
stiger fra 375 kr./kvartal til 425 kr./kvartal
stiger fra 475 kr. /kvartal til 500 kr./kvartal
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Forslag 3 fik 13 stemmer, hvorfor det blev besluttet at det fremtidige kontingent.
Punkt 6.

Behandling af indkomne forslag.

Ingen bemærkninger.
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
Lars Hjortebjerg (vælges i lige år)
Per Stenaa (vælges i lige år)
Mike Bech (vælges i ulige år), modtager genvalg
Jan Kristensen (vælges i ulige år), modtager genvalg
Gorm Nielsen (vælges i lige år)
Poul Holm (vælges i ulige år), modtager genvalg

Ad a) Formanden, Anders W. Berthelsen var på valg. Anders genopstillede og blev genvalgt
med akklamation for 2 år.
Ad b) Økonomiansvarlig Lars Hjortebjerg var ikke på valg.
Ad c) Sekretær Per Stenaa var ikke på valg.
Ad d) Bestyrelsesmedlem Mike Bech var på valg. Mike genopstillede og blev genvalgt med
akklamation for 2 år.
Ad e) Bestyrelsesmedlem Jan I. Kristensen var på valg. Jan genopstillede og blev genvalgt
med akklamation for 2 år.
Ad f) Gorm Nielsen var ikke på valg.
Ad g) Poul Holm var på valg. Poul genopstillede og blev genvalgt med akklamation for 2 år.

Pkt. 8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

a) Suppleant:
b) Suppleant:

Jan Nowak (vælges hvert år)
Jesper Juel (vælges hvert år)

Ad a) Som suppleant var Jan Nowak på valg. Jan genopstillede til posten og blev genvalgt
med akklamation for 1 år.
Ad b) Som suppleant var Jesper Juel på valg. Jesper genopstillede til posten og blev genvalgt
med akklamation for 1 år.

Pkt. 9.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.
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a) Kritisk revisor:
b) Kritisk revisor:
c) Revisorsuppleant:

Max Thisted (vælges årligt)
Flemming Smith (vælges årligt)
Lars Karl Petersen (vælges årligt)

Ad a) Som kritisk revisor blev Max Thisted valgt for en 1 år med akklamation.
Ad b) Som kritisk revisor blev Flemming Smidt blev genvalgt for 1 år med akklamation.
Ad c) Som revisorsuppleant blev Lars Karl Petersen valgt for en 1 år med akklamation.

Pkt. 10.

Eventuelt.

Der kom en opfordring fra salen om at holde pænt og ryddeligt på banerne – og ikke blot smide
ting og affald rundt omkring. Det er efterhånden et stort problem, som vi alle må støtte op om.
Ryd op efter jer.
Under dette punkt bad formanden om ordet:
Så er vi kommet til hædersbevisninger.
I august 1960 var der en masse drenge, der begyndte at gå i skole på Sct. Hans Skole. De spillede alle fodbold i fritiden – for hvad skulle man ellers lave. Der var nogle, der blev gode til det
– og så var der alle os andre.
Dem, der var gode til det, var Preben Tordenskjold Knudsen og Ib Leschly, og så den person,
der nu skal omtale og hædres.
Han var i øvrigt en meget stille go flittig dreng i skolen; det kan nok være svært at forstå i dag.
Hele hans familie var en fodboldfamilie. Hans far var træner for klubbens 1. hold i begyndelsen
af 70’erne. Derfor var det ikke så svært for prismodtageren at komme på holdet.
Men sandheden er nu, at han har spillet på førsteholdet i alle rækker fra puslinge til ynglinge.
Han har også været ungdomstræner, bl.a. for første ynglinge og i 3 perioder var han træner for
klubbens førstehold, ligesom sin far. Det var i årene 1985-87, 92-93 og i 2000. I de år var det
også forholdsvis nemt for ham at komme på førsteholdet.
Han modtog i 1973 Gustav Ellinges vandrepokal, en pokal som blev givet for træningsflid. I
1982 modtog han Valdemar Weiglins mindepokal.
Han har spillet et utal af førsteholdskampe. Han debuterede i 1972 og spillede sin sidste kamp i
1995 (som 42-årig). Han nåede i alt 432 førsteholdskampe, og det er klubrekord. Det bliver
svært at forestille at den rekord nogensinde bliver slået.
Han kunne endda have nået flere kampe, hvis ikke han på et tidspunkt havde fået den mærkelige ide at prøve lykken på B1913’s 2. divisionshold. Jeg kan huske, at der stod i avisen, at han
havde scoret selvmål, og så gik den blå karriere vist lidt i vasken.
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Han vendte tilbage til Marienlyst, som den inkarnerede BM’er, han er. Som oldboys har vi ikke
kunnet få mange kampe ud af ham, men som tilskuer er han fast mand til både divisionskampe
og mange andre kampe.
Det nyudnævnte Æresmedlem er Lars Karl Pedersen, stort til lykke.
Stor applaus fra forsamlingen til Lars, der efterfølgende holdt en lille takketale, hvor han udtrykte stor glæde over modtagelsen af Æresmedlemskabet.
Den næste hæder, der skal uddeles, er den prestigefulde Valdemar Weiglin-pokal. Den blev
indstiftet i 1973 til minde om en af Boldklubben Marienlysts stiftere, Valdemar Weiglin, og
den er blevet uddelt næsten hvert år siden.
Det er Boldklubben Marienlysts Venner, der indstiller, hvem der skal modtage prisen.
Det er sjældent, at vi hædrer en jysk indvandrer her i klubben, men vi er nødt til at gøre en undtagelse i dag.
Der er tale om en jyde, som i 1990’erne begyndte at læse på Odense Universitet sammen med
sin broder.
Begge kunne spille volleyball, og de valgte at spille i Marienlyst, som dengang havde et par seriehold. De blev også begge ledere i klubben.
Ham, vi skal hædre i dag, var formand for volleyballafdelingen fra 1999 til 2003, da man nedlagde titlen volleyballformand og lavede en ny struktur i bestyrelsen. I stedet blev han ansat i
klubben, og har været det lige siden.
I dag er Marienlyst landets førende herrevolleyball klub med 8 DM-titler på 10 år.
Det har den pågældende en meget stor del af æren for, da han har været assisterende træner for
holdet de seneste 12 år. Han sørger for at alt det praktiske fungerer, lige fra træning til integration af udlændinge og forhandlinger med spillere og trænere. Han har organiseret den årlige
pokalfestival, og organiserer nu det årlige kidsstævne. Midt under ligakampene har han også tid
til at føre detaljeret statistik over spillernes præstationer og til at sms’er til alle andre, hvordan
det går.
Han har maksimalt misset 5 elitevolleykampe siden 2003, men skal jo også have ferie en gang i
mellem. Midt i denne sæson tog han og familien en hel måned til Australien – det er måske derfor vi ikke vinder nogen pokal i år.
Han er typen, der ikke siger noget uden at have tænkt sig godt om. På den måde adskiller han
sig væsentlig fa de fleste BM’ere. Men han er jo også en sindig jyde.
Nu tror jeg, at alle har gættet, hvem jeg taler om.
Årets modtager af Valdemar Weiglin-pokalen Kaj Rasmus Jeppesen.
Stor applaus fra forsamlingen til Kaj og et stort til lykke.
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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. 2045.
Den 16. april 2015

Poul Bülow
Dirigent

Per Stenaa
Sekretær
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