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Referater –  

Bjerregrav Boldklub Ordinær Generalforsamling og Bjerregrav Boldklubs Støtteforening af 1982: 

Tirsdag d. 22/2-2022 – referent Anja Dallerup. 

Bjerregrav boldklubs støtteforening af 1982: 

1: Valg af dirigent 

 Mødedirigent: Sv.Aage Nielsen. 

2. Formandens beretning.  

 Se her http://bjerregrav-boldklub.dk/wp-content/uploads/2022/02/Stotteforenings-beretning-for-

2021.pdf?x60669 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

 Spørgsmål til manglende sponsorater. Flere falder fra. Heldigvis får vi stadig fra OK. 

4. Behandling af indkomne forslag.  

 Paragraf 3 bliver det tilføjet at formand og kasser bliver tegnings berettiget, i forening. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 Natasha Van Gogh, Mark Bjørkman og Jesper Breiting, de ønsker alle genvalg. 

6. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

 Martin Uldal bliver suppleant. 

7. Valg af revisorer  

 Jesper Høgsted blev valgt 

 8. Valg af revisorsuppleanter  

 Simon Tougaard blev valgt 

9. Eventuel. 

 Junior fredag er et godt og stort arrangement stor ros for det. Søgt tilskud til slush ice maskine. 
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Bjerregrav Boldklubs: 

1: Valg af dirigent Sv.Aage Nielsen. 

2. Formandens beretning. 

 Benjamin Sørensen aflagde beretning 

http://bjerregrav-boldklub.dk/wp-content/uploads/2022/02/Hovedbestyrelsens-beretning-2021.pdf?x60669 

  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

 Det reviderede regnskab blev fremlagt.  

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

 Der var ikke indkommet nogle forslag. 

5. Valg af personer til ledergruppen: 

 Følgende blev valgt:  

 Henrik Taulborg (ønskede genvalg – valgt)  

 Jesper Eggert (ønskede genvalg – valgt)  

 Torben Van Gogh valgt ind 

 Niels Skaarup valgt ind 

 

 Derudover består ledergruppen af Simon Tougaard,Benjamin Sørensen og Anja Dallerup. 

 

 6.Valg af revisorer 

 Anne-Luise Skov Jensen og Lasse Nyvang blev valgt. 

 

7. Eventuelt. 

 Håndbold aflagde beretning.  

 

 Netbold aflagde beretning. Ivan Søgaard trådt ud, dvs. der ingen formand er i Netbold. 

 

 Fodbold aflagde beretning.  

 

 Gymnastik aflagde beretning.  

 

 Fitness aflagde beretning. Fitness Try Day, kommer efter sommerferien. 

 

 Senior idræt aflagde beretningen. 

Se beretninger her: http://bjerregrav-boldklub.dk/om-bb/vedtaegter-generalforsamlinger/ 

 

Der slås et slag for at så mange som muligt tilmelder sig træner/leder festen d. 02. april 2022 

Venner, trænere, ledere, sponsorer, frivillige mv. er mere end velkomne. 

 

Torsdag den 23.februar 2023 er der generalforsamling. Husk at sætte det i kalenderen. 
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