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Referat af generalforsamlingen i Boldklubben Marienlyst tirsdag den 8 juni 2021 kl. 19.22 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af årsrapport (inklusive revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse). 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand og økonomiansvarlig. 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
10. Eventuelt 

 
Pkt 1. Valg af dirigent og referant 

Dirigent: 
Bestyrelsen pegede på Allan Hoffmann, som blev valgt uden modkandidater 

Referant: 
Bestyrelsen pegede på Niels Møller-Iversen, som blev valgt uden modkandidater 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med højest 6 
ugers og mindst 4 ugers varsel (oprindeligt 23 marts – udskudt 29 marts - 7 maj grundet corona) og til trods 
for flytning pga coronasituationen med afholdelse 8 juni, bekendtgjort rettidigt. Bekendtgjort i klubben og 
på klubbens hjemmeside. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig jf dirigenten. 

Dirigenten gennemgik dagsorden jf klubbens love. Der var ingen indvendinger fra salen. 

Pkt 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Årsberetning for Boldklubben Marienlyst 8 juni 2021, ved Mike Bech 

Årsberetning forelagt generalforsamlingen. 

Indledning:  

Jeg vil gerne indlede med at takke klubbens medlemmer for året der er gået, og dem opbakning som de har 
givet klubben i en svær Corona-tid.  

Vi i bestyrelsen har virkelig følt både medlemmernes og lokalområdets opbakning og i en tid hvor de 
sportslige aktiviteter har været et minimum, er det imponerende, at vi stort set ikke har mistet 
medlemmer.   
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Også en TAK til bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg synes at vi i år har truffet nogle modige beslutninger 
og jeg er glad for at økonomien er på rette vej.  

Økonomi har fyldt rigtigt meget i det år der er gået – heldigvis er vi på rette vej – som I vil se senere så 
afleverer vi et yderst tilfredsstillende regnskabsresultat.  

Vores ambition er at vi gerne vil skabe gode oplevelser for klubbens medlemmer – og også her er det i det 
år det er gået, sket en del ting – og endnu mere er i støbeskeen.  

Den næste del af beretningen fokuserer på de sportslige resultater:   

Det har været et år hvor Corona og nedlukning har fyldt rigtigt meget.  

Ungdom:  

Året startede som normalt, men midt marts blev hele Danmark lukket ned. Derfra stod alt stille i nogle 
måneder og vi var i en form for vakuum, hvor alt var usikkert og al aktivitet afhang af Søren Brostrøm, Kåre 
Mølbak og Mette Frederiksens restriktioner.  

Heldigvis kom vi i gang igen i det sene forår og sommer. Vi tog en chance i forhold til fodboldskolen, som 
denne sommer gik fra en uge til to uger. Det gjorde vi blandt andet for at sprede ungerne så meget ud som 
muligt. Det var godt vi tog chancen og havde alt på plads så vi hurtigt kunne eksekvere, da Corona 
restriktioner begyndte at lette.  

Fodboldskolerne blev endnu engang kæmpe succes med rekord tilmeldinger på hele 157 børn.  

Endnu engang viste klubbens medlemmer at de er Danmarks bedste. Vi har oplevet MEGET få udmeldinger 
i hele 2020, selv om fodbolden i perioder var lukket helt ned. Hen over sommeren og efteråret begyndte 
fodbolden på Marienlyst at ligne sig selv med kampe og en masse god træning.  

Sidst på efteråret begyndte smitten desværre at stige igen. Vi valgte at lukke ned sidst på året, 2-3 uger før 
vi egentligt skulle. Det gjorde vi for at hjælpe med at nedbringe smitten igen.  

Ingen kunne dog på det tidspunkt have drømt om at pausen skulle vare så langt ind i 2021.  

Et kæmpe TAK og et skulderklap skal der lyde til alle trænere og ledere der har ydet et kæmpe arbejde. I et 
år der går over i historien.  

Alle har skulle være meget omstillingsparate, være klar på nye retningslinjer som blev skiftet mange gange.  

Der har været behov for at planlægge træningen i små grupper og der er brugt ekstrem meget tid på 
planlægning, så alle kunne komme ud at dyrke den sport vi elsker.  

Uden jer frivillige det aldrig kunne lade sig gøre og uden jer ville vi ikke stå så stærkt et sted som vi gør nu.  
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Danmarksserie-holdet:  

Året startede med normal opstart, masser af forberedelse, træning og træningskampe men da landet 
lukkede ned d 12. marts, var der selvfølgelig stor uvished hvad der skulle ske fremadrettet.  

Under nedlukningen måtte BM-spillerne ikke møde til træning, så der blev oprettet en gruppe på nettet 
som kordinerede selvtræning, så grundformen blev hold ved lige. Det endte med at forårsturneringen blev 
aflyst af DBU.   

Fodbolden kommer i gang igen med efterårsturneringen hvor Danmarksserien nåede 9 kampe inden der 
igen blev lukket ned. Resten af året går med alle mulige alternativer for at fastholde en form og 
sammenhold med spillerne i hele seniorafdelingen. Nedlukningen har betydet at der i 2021 bliver spillet 
rigtigt mange kampe – men det er jo først på næste generalforsamling at den historie hører til. Jeg kan dog 
godt afsløre at vi blev nummer 1 i rækken, men desværre ikke kvalificerede os til oprykning.   

Senior fodbold:  

Vi har et Serie 2 og to serie 4 hold i øvrig senior. Fælles for alle holdene er, at de slutter i toppen af rækken. 
Serie 2 holdet endte lige uden for de pladser der giver oprykning.   

Oldboys: 

Vi har et 11 mands hold som klarede sig hæderligt i OB70 rækken og de sluttede i toppen at tabellen.  

7-mandsholdet også kaldet platin-holdet blev nummer 1 i rækken – og det passer jo meget godt til holdet 
slogan ”det mest vindende BM - hold gennem tiderne” – det var en meget fremsynet og fodbold-forstandig 
mand der for mange år siden fandt på det slogan – men det passer stadig.  

Derudover har vi yderligere et træningshold. De træner torsdag morgen – og det er min fornemmelse at 
kammerateriet i omklædningsrummet og torsdagsbitteren betyder lige så meget som at blive rørt – det er i 
hvert sundt begge dele.  

Grand Old Master – de lyder altså som nogle drenge der blev konformeret for nogle dage siden, træner om 
mandagen – heller ikke spiller de kampe – det må være fint at kunne sige at man er ubesejret – det er i 
hvert fald ikke løgn.     

Volleyball:  

Coronaen ramte også volleyballafdelingen. I marts 2020 blev Danmarksturneringen afbrudt. I herrernes 
VolleyLiga blev Gentofte tildelt Danmarksmesterskabet og Marienlyst en femteplads.  

Inden da havde Ligaholdet dog nået at vise sin sande styrke da holdet i februar i februar havde kvalificeret 
sig til Final-4 i Landspokalturneringen. En tæt sejr i semifinalen på 3-2 gav billetten til Landspokalfinalen, 
her blev det dog et nederlag. Marienlyst fik dermed sølv i Landspokalen for herrer. 
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Til den sæson der startende op i efteråret 2020. Skulle der samles et nyt hold sammen, og denne gang var 
det med mange flere nye ansigter, og mange der vendte tilbage til Marienlyst. Et nyt hold blev samlet af 
unge spillere og rutinerede kræfter.  Et nyt træner set-up så også dagens lys, Mikkel Hauge vendte tilbage 
sammen med Amerikanske Kristen Karlik. Hermed var der signaleret en ny start for Marienlyst VolleyLiga. 

Klubbens 2. hold fik i 2020 kæmpet sig op i 2. division, men nåde på grund af Coronaen aldrig rigtig for alvor 
at komme i gang med udfordringerne her. 

Efter flere år uden KidsVolley i Marienlyst blev der i 2020 startet op med et nyt hold. Det er stadig en lille 
trup. Men der arbejdes med at gøre denne del af Marienlyst Volleyball større og stærkere. 

Økonomi:  

I har selvfølgelig alle hen over de senere år fulgt med i de økonomiske kvaler som klubben har haft.  

På sidste generalforsamling sagde jeg at vi havde nået et vendepunkt. 2019 var et vendepunkt og i 2020 er 
det på trods af Corona også et meget tilfredsstillende resultat som vi har realiseret.  

Resultatet for Klubben er et plus på 212.000 kr. mens restaurant og eliteselskabet trækker det samlede 
resultat lidt ned med henholdsvis et minus på 21.000 og 37.000 kr. Det betyder at Boldklubben under et - 
kommer ud af 2020 med et samlet plus på 154.000 kr.  

Det er vi rigtigt glade for – særlig set ift. den manglende aktivitet i restauranten. I 2019 var der et plus på 
290.000 i restauranten og i 2020 var resultatet minus 21.000 kr. så uden Corona og med fuld aktivitet i 
restauranten ville det samlede resultat have set endnu lysere ud.  

For Marienlyst-Centeret er der et særskilt regnskab og det giver et plus på 7.000 kr.   

I min beretning sidste år sagde jeg at ”bestyrelsen kæmper en hård kamp for at få 100 % styr på 
økonomien”. Det synes jeg at vi er ved at være i mål med – der er igen i 2020 skåret i omkostningerne 
samtidig med, at der på mange fronter arbejdes på at generere flere indtægter.  

Vi er også kommet rigtigt godt i gang med sponsorarbejdet – og også på den front er der gang i butikken – 
jeg håber at i følger med på BM’s facebookside og ser de mange nye sponsorater som er indgået. Det er 
vigtigt for os at vores sponsorer værdi for deres sponsorat – og derfor opfordres alle medlemmerne til 
støtte vores sponsorer.       

Fremtiden:  

Til slut vil jeg sige et par enkelte ord om fremtiden, som vi ser den lige nu for BM.  

Der er rigtigt mange ting i støbeskeen lige nu:  

 Som I kan se er der etableret et fitness tilbud på 1. salen – det er en privat aktør som har lejet sig 
ind og driver fitnesstilbuddet.  
 



Boldklubben Marienlyst 

Referat fra generalforsamlingen den 8 juni 2021 

 

Side 5 af 8 
 

 Inden længe vil bordtennislokalerne bliver transformeret til selskabslokaler, så vi fortsat kan 
tiltrække og afholde arrangementer og private fester på BM.  
 

 En udløber af sponsoraftalen med Albani er at der etableres et cafemiljø på den store terrasse 
foran cafeen.  
 

 Og det er ikke det eneste der sker i forbindelse med den aftale. Der etableres et Faxe-kondi hjørne i 
cafeen og det passer rigtigt godt med, klubbens ambition om at skabe bedre miljø omkring cafeen – 
bedre tilbud og udbud af sortimentet i cafeen.  
 

 I samarbejde med Albani og Pepsi etableres en – Panabane på 3-kanten.   
 

 Med til at understøtte ambitionerne om at skabe mere aktivitet i klublokalerne er også en 
aktivitetspulje fra en anden af vores nye samarbejdspartnere nemlig Unisport/Hummel. Med dem 
har vi i øvrigt lavet en super fin aftale om leverance af sportstøj – samt store rabatter til klubbens 
medlemmer på køb af sportstøj.   
 

 Bestyrelsen arbejder på at Centeret skal være et mere familievenligt sted – hvor hele familien 
deltager i aktiviteter og som i kan høre er ambitionerne store på det område fordi vi gerne vil være 
hele skibhuskvarterets foretrukne fritidstilbud.   

 
Til slut vil jeg lige gøre lidt reklame for to udvalg er der i gang med at forberede det forestående jubilæum i 
2022.  

Der er dels et historiebogsudvalg – som er i gang med at lave et jubilæumsskrift og så er der naturligvis 
også et festudsvalg som er i gang med at planlægge en kæmpe 100 års - begivenhed  

Bidrag gerne hvis i ligger inde med gode historier om klubben fra de sidste 100 år eller at i måske har en ide 
til jubilæumsfesten det kan være at svigermor er mavedanser eller at du har en onkel der er fakir.  

Til slut vil jeg traditionen tro vil jeg gerne takke klubbens medlemmer der hver dag er med til at skabe vores 
klub. En særlig tak skal der lyde til de frivillige ledere og trænere, samt vores ansatte der er med til at skabe 
rammerne for vores medlemmer, uden Jer var der ingen klub så en stor tak til JER.  

Spørgsmål til beretningen 

 Der blev spurgt til licensordning og status (Søren Rasmussen) 
o Svar bestyrelsen. Licensarbejde er fortsat i gang med uden en endelig dato for 

ansøgningen. 

Formandens beretning blev godkendt 

 
Pkt 3. Forelæggelse af årsrapport (inklusive revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse)  

Fremlæggelse ved Brian Kristensen 
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Årsrapporten blev overordnet gennemgået jf de respektive årsrapporter for Boldklubben Marienlyst og 
Marienlystcenteret. 
 
Spørgsmål til årsrapporter 

 Ingen spørgsmål fra salen 
 

Pkt 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering  

Fremlæggelse ved Brian Kristensen 

Spørgsmål til budget Boldklubben Marienlyst 

 Ingen spørgsmål fra salen 

 
Pkt 5. Fastsættelse af kontingent  

Ingen ændringer til klubbens kontingentsatser 

 
Pkt 6. Behandling af indkomne forslag  
 
Ingen indkommende forslag 

 

Pkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand og økonomiansvarlig.  

Formanden er på valg. Mike Bech ønsker at fortsætte 

Formanden er genvalgt for 1 år. 

Økonomiansvarlig er ikke på valg. Søren Poulsen fortsætter. 

Øvrige best.medlemmer som er på valg:  
 
Niels Møller-Iversen (ønsker ikke at genopstille) 
Jesper Juel (ønsker at genopstille) 
 
Øvrige best.medlemmer som IKKE er på valg:  
 
Simon Stasiak 
Anders W Berthelsen 
Søren Poulsen 
Peter Larsen 
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Bestyrelsen foreslår Peter Christoffersen som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Niels Møller-Iversen. Peter er 
valgt for 2 år. 

Generalforsamlingen stemte for Peter Christoffersen 

 
Pkt 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

Bestyrelsen foreslår Søren Rasmussen og Alex Honore 
 
Generalforsamlingen stemte for Søren Rasmussen og Alex Honore 

 
Pkt 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Lars Hjortebjerg og Jan Nowak Rasmussen genopstiller som revisorer. 

Lars Karl Petersen genopstiller som revisorsuppleant 

Generalforsamlingen stemte for genvalg af Lars Hjortebjerg, Jan Nowak Rasmussen og Lars Karl Petersen 

 
Pkt 10. Eventuelt 

 Facilitetstillæg. Der er en del spørgsmål fra ungdom omkring dette tillæg og hvad det indeholder. 
Opfordring til bestyrelsen om en udmelding til medlemmerne? (Søren) 

o Bestyrelsen melder noget ud 
 Er der en optimering omkring cafeen? (Ida) 

o Bestyrelsen har et udvalg som arbejder på dette og som efter sommerferie vil komme med 
nogle tiltag med bl.a. udvalget i cafeen. Dette underbygges med tiltag på udearealerne, 
som skal grundlag for at folk gerne vil blive i klubben/på området. De ansatte arbejder også 
på forbedringer m.m. Sponsorarbejdets resultat skal også være med til at skabe grundlaget 

 Kan man gøre det lettere at vide noget/forøge kendskabet omkring sponsorer og sponsorarbejdet? 
(Søren) 

o Sponsorudvalget er i gang og er i gang med dialog med trænere, lederne, forældre m.m. 
omkring lokalt sponsorarbejde men igennem sponsorudvalget, så vi kontakter de ”rigtige” 
sponsorer og ikke trætter vores eksisterende sponsorer. 

 Kan man gøre det nemmere for bl.a nye trænere i klubben. F.eks. velkomstmappe med info om 
stævner, kontaktpersoner m.m.? (Mette) 

o Efter sommerferien er det planen at fortsætte med dette arbejde, som er påbegyndt. 
 Omkring udgifter i sponsorater. Kan klubben gøre noget/hjælpe?  (Mette) 

o Sponsorudvalget kan hjælpe på vej, så det sponsorudvalg via Peter Larsen kan kontaktes. 
 Nogen yderligere info fra bestyrelsen omkring udskydelse om afdrag på kunstgræsbane? (Allan 

Hoffmann) 
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