
 

Referat fra Generalforsamlingen i BUF Horsens: 

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 26. marts 2019 i Dagnæshallens cafeteria, sportsvænget 4, 

8700 Horsens. 

I år blev generalforsamlingen indledt med spisen, hvor der blev serveret Stjerneskud for de fremmødte. 

Følgende punkter blev gennemgået på mødet: 

Punkt 1: Valg af dirigent. Der blev ikke valgt nogen dirigent til mødet, da alle var enige om at det nok gik 

uden, og det gjorde det også. 

Punkt 2: Formandens beretning af det forgangene år (se bilag 1). 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab. Allan Egelykke Fuhrmann fremlagde regnskabet for 2018. 

Punkt 4: Godkendelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og underskrevet af 

bestyrelsen. 

Punkt 5: Behandling af indkommende forslag. Der var ikke fremsendt nogle forslag til generalforsamlingen.  

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Jens K. Pagh Schmidt og Claus Pedersen. Begge modtog 

genvalg. Bestyrelsen havde opfordret til at den kommende bestyrelse i højere grad kom til at repræsentere 

flere af klubbens årgange. Siden opstarten er klubben blevet tegnet af de ældste årgange. For at sikre 

klubbens fremtid er det overordentligt vigtigt at der kommer ”nyt blod til”. Derfor opfordres alle også gerne 

folk, som ikke har deres daglige træner gøremål at stille op til bestyrelsen næste år. 

Der blev ikke valgt nogle suppleanter til bestyrelsen, og heller ikke det sjette medlem som var ønsket. 

Punkt 7: Valg af revisor. Leo Hansen modtog genvalg. 

Punkt 8: Valg af revisorsuppleant. Anja Sørensen er valgt som suppleant for Leo Hansen. Anja var ikke selv 

til stede under generalforsamlingen, men havde på forhånd givet tilsagn til bestyrelsen. 

Punkt 9: Eventuelt. Der blev udarbejdet en liste med forslag og ideer som bestyrelsen kan arbejde videre 

med i 2019 (se bilag 2). 

 

 

Claus Pedersen 

Bestyrelsesmedlem og sekretær i BUF Horsen.   

 

  



Bilag 1: 

Formandsberetning generalforsamling 2019 

Endnu engang velkommen til årets generalforsamling. 

Med udgangen af det gl. bestyrelses år og på tærsklen til det den nye forårssæson, er det ualmindeligt 

dejligt at kunne konstatere, endnu engang, at vores ”lille” klub ikke er så lille endog. 

Ved indgangen af kalenderåret talte medlemsskaren hele 170 medlemmer. Dette har rettet sig lidt i 

nedadgående retning i forbindelse med kontingentopkrævningen. Her er der altid et frafald af medlemmer. 

Vores erfaringer viser at dette udlignes henover sæsonen da der også kommer nye medlemmer til. 

Dog har vi mistet lidt flere medlemmer denne gang i forbindelse med lukningen af U15 årgangen. Heldigvis 

valgte en god håndfuld af spillerne at fortsætte på U16, som nu kan mønstre 2 hold. 

Vores naboklubber kigger misundeligt på vores ungdomsarbejde og undre sig over hvordan vi gør. Det er 

ikke nogen hemmelighed.  

Det hele ligger i de mennesker man møder i BUF og vores værdier. Et stort tak for det ☺ 

Det er vores dedikerede trænere, holdledere, forældre og en homogen bestyrelse.  

Alt i alt en flok som trækker i sammen retning og møder folk med forståelse og respekt. 

Igen i år vil vi forsøge at udvide bestyrelsen med et medlem så vi når op på 6 medlemmer. Dette for at 

styrke bestyrelsen til det fremtidige arbejde og sikre klubben i fremtiden. 

Økonomisk er klubben rigtigt godt kørende. Vi nyder stor opbakning blandt vores sponsorere som igen i år 

flot har valgt at støtte op om os. De eksisterende har alle valgt at fortsætte med at støtte os og der er 

kommet yderligere til. 

Selv om vi har et solidt fundament er det vigtigt at vi ikke smider om os med midlerne. De nemmest tjente 

penge er dem der er sparet. 

I det forgangne år er der brugt mange penge på bøder og gebyrer i forbindelse med manglende 

indberetning af holdkort og resultater. Dette skal rettes op omgående. 

Hvis ikke er der ingen anden udvej end at hæve kontingentet for de årgange hvor det er et problem. 

Igen i år er der en super fed gave til medlemmerne i form af en rygsæk.  

Bestyrelsen arbejder i år på at stable et decideret stævne på benene. De sidste par år har vi haft vores 

familliedag som har været sjove og et godt alternativ. Men nu er tiden ved at være moden til at prøve det 

”store format” af igen. Mere herom senere. 

Der arbejdes også med planer om at få en kunstgræsbane i Dagnæs og det første spæde arbejde er lavet og 

dialogen startet op med kommunen herom. Vi har modtaget tilsagn om at Dagnæs indgår i planerne for 

2021. 

Ved opstart i næste uge på forårs sæsonen indføres der en ny tradition i BUF. Standerhejsning med 

tilhørende suppe. Vi glæder os til at se så mange som muligt til denne begivenhed som finder sted ved 

første træningssamling tirsdag den 2. April 



 

 

 

Det er svært at rekruttere trænere og folk til at tage en tørn i bestyrelses arbejdet. Oftest takker folk nej 

med begrundelsen at de har travlt med arbejde og andre gøremål. Det er selvfølgeligt en ærlig sag men 

hånden på hjertet så er det tilfældet for alle. 

Det vil blive taget imod med taknemmelighed af trænerne i dagligdagen, hvis man som forældre kunne give 

en hånd med til det praktiske. Det kan være med at flytte mål, samle kegler og bolde etc. En lille gestus der 

betyder alverden.  

At sikre frivillig kræfter og derigennem fastholde vores medlemmer er igen i år en af de rigtigt vigtige 

opgaver. 

 

Kenneth Hollmann Oldenborg 

Formand BUF Horsens 

  



Bilag 2: 

Eventuelt generalforsamling 2019 

Emne: Generalforsamling 2019 

 

Formål med mødet: Generalforsamling 

Mødeleder: Kenneth Oldenborg 

Referent: Claus Pedersen 

Dato: 26-03-2019 

Varighed: 90 min. 

 

Tilstedeværende:  

Kenneth Oldenborg 

Jens K. Pagh Schmidt 

Allan Fuhrmann 

Anders Ehlert Nielsen 

Claus Pedersen 

Fraværende:  

 

 

 

Dagsordenspunkt:  Opgave/opfølgning:  Ansvarlig:  Deadline for 

Opfølgning:  

1.  Forslag til baneopmærkning sendes til 

kommunen. Jørgen Juul eller Lars 

Lundgaard. 

CLP Done 

2.  Stævne eller familiedag? Hvad skal 

afholdes i år? 

Alle April 

3.  Standerhejsning tirsdag d. 2. april. 

Møde omkring koordinering søndag d. 

31. kl. 14:00  

Jens, 

Anders, 

Allan,Claus 

31/3 

4.  Påmindelse til trænerne om 

indberetning af resultater og 

indberetning af holdkort. 

Alle April 



5.  Leo vil gerne have kaffe til kampe. 

Jens snakker med Dorthe fra Mokka T. 

Hvem laver kaffe? 

Alle/Jens April 

6.  BUF skal mere i medierne. Fortæl 

historien om Stjernerne/Røde kors. 

(Horsens Posten eller Weekendavisen) 

Leo April 

7.  Kan vi trække på U16 som gæste/ 

hjælpetrænere til de mindre årgange? 

Leo April 

8.  Der afholdes et Børnetrænerkursus i 

DBU-regi. Det afholdes i maj. Der 

sendes indbydelse til trænerne. 

Kenneth Maj 

9.  Der skal genereres ideer til 10-års 

jubilæum den 9. april 2020. Kan vi få 

oldboys-landsholdet til at møde op?  

Kom gerne med mange forslag. Måske 

et stævne op til U12. 

Alle 2019 

 

Efter møde fremsendes referatet til deltagerne senest 48timer efter mødets afslutning, 

deltagere har derefter 72timer til kommentere fremsendte hvorefter dette ligger til grund for 

næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 


