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BVB-Fraktion Dänemark 

Generalforsamling 

Referat 

 

1. Åbning forsamlingen igennem formanden 

 

Thore åbner forsamlingen. 

 

2. Valg af dirigent 

 

Der bliver ikke valgt nogen dirigent, da dette ikke er nødvendigt på grund af det lave antal på fem 

personer.  

 

3. Formandens årsrapport 

 

Thore taler om et år med positive og negative sider.  

 

De positive er, at der er flere ansøgninger til billetterne og at klubben har fået langt de fleste. Thore 

udtrykker, at han er overrasket over dette, men det er selvfølgelig meget positivt. 

 

Det negative er blandt andet, at nogle medlemmer gerne vil tage ansvar for nogle ting, men ikke får 

dem gennemført. Thore skal altid holde kontakten med personerne, men der sker stadig ingen 

fremgang.  

 

Flere personer ”udnytter” fanklubben, idet de bare får billetter, men aldrig er aktive ved at 

understøtte fanklubben f.eks. bare ved at tage banneret med.  

 

4. Kassererens årsrapport 

 

2015/16 var var kassebeholdningen på 9.625,14 Kr. og i 2016/17 er den 6.556,50 Kr. Dette giver en 

balance på 16.208,64. 

 

Det er et meget positiv resultat og skyldes at nogle planlagte investeringer, som hættetrøjer og 

klistermærker ikke blev gennemført. 

 

5. Anmodninger om ændringer af vedtægterne 

 

 

§3.b Ved indmeldelse forpligter man sig til at betale det fastsatte kontingent, samt at udfylde 

medlemsformularen med oprigtige oplysninger og udlevere billede på medlemskort”. 

 

Slettelse af ”Udlevere billede på medlemskort”, da medlemskortene ikke bliver udleveret længere.  



§5 Der findes ikke stedfortrædere/suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Såfremt et 

bestyrelsesmedlem fratræder, er det op til de resterende at finde en afløser blandt medlemmerne.  

 

Ikke skal fjernes, da vi vil have stedfortrædere/suppleanter. 

 

§6  

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes i Sommerferien (juni-

juli). 

Juni-Juli bliver slettet og erstattet med weekenden i uge 41.  

 

§7 

Kassereren skal én gang årligt udarbejde et regnskab over fanklubbens drift og formue. Dette skal 

revideres af en person udenfor bestyrelsen. Regnskabsåret går fra 1/6 - 31/5. 

 

Skal ændres til 1/7-31/6, da dette passer bedre i forhold til ”kontingentindragelsen” og kassererens 

arbejde 

 

En ny paragraf bliver foreslået fra kassereren: 

 

§12 

For at få adgang til ansøgning om billetter skal man være aktiv i fanklubben. Det er altid op til 

bestyrelsen, at vurdere om et medlem er aktiv, men udgangspunkt er, at medlemmer skal deltage i 

to aktiviteter per år. Aktivitet kan blandt andet være generalforsamling, klubfester eller en fælles 

aften, hvor man ser en kamp sammen. 

 

Endnu en ny ændring er indgået: 

 

§13 Behandling af billetter. 

a. Man kan kun ansøge om én billet per medlem.  

b. Er der flere ansøgere end billetter trækkes der lod.  

c. Videresalg af billetter fører til bortvisning.  

d. Hvis man ansøger om en billet, hæfter vedkommende for den, men må stadig ikke sælge den 

videre til personer udenfor fanklubben.  

e. Hvis man har fået en billet, men ikke ønsker denne – har man kun muligheden for at give 

billetten videre til andre fanklubmedlemmer eller til medlemmer fra en venskabsfanklub. 

 

Alle ændringer bliver godkendt fra de til stede værende.  

 

 

 

6. Vedtægtsmæssige valgordning 

 

6.1. Formand 

 

Thore stiller op igen. 



 

Thore bliver genvalgt. 

 

6.2. 2.Formand 

Johnny stiller op igen 

Johnny bliver genvalgt 

6.3. Kasserer 

 

Anders Munch stiller op igen 

 

Anders Munch er genvalgt 

 

6.4. To Bestyrelsesmedlemmer 

 

Tre bestyrelsesmedlemmer stiller op: 

 

Alexander 

Ditte 

Kristian 

 

Der bliver afstemt anonymt og resultat er: 

 

Alexander 4 stimer, Kristian 4 stemmer og Ditte to    

 

Suppleanter 

 

Eik og Ditte tilbyder at bliver suppleanter og bliver godkendt som dette.  

 

 

 

7. Andet 

 

Mere engagement! Ansvar for ting. 

 

Der bliver besluttet at uddelegere ansvaret til forskellige personer, muligvis også udenfor 

bestyrelsen, for at få folk til at være aktive.  

 

Johnny har ansvar for at designe og lave klistermærker.  

 

Kristian står for hættetrøjerne og han får et forslag fra Johnny angående design af Dannebrog.  

 

Halstørklæderne skal laves på et senere tidspunkt.  

 

 



 

 

Synlighed. 

Mere synlighed igennem banner, sociale medier og fællestøj.  

 

Thore kontakter Michael Schulze angående en fællestur.  

 

Thore kontakter til BVB angående medlemskort og for at få den rabat vi har fået som officiel 

fanklub, men i Dortmund shoppen ved man ikke noget om det.  

 

8. Åben diskussion 

 

Alexander bliver kontaktperson for vores facebookside og andre sociale medier.  

 

Alexander står for oprettelse og vedligeholdelse af Snapchat og Instagram.  

 

Kristian laver en ny velkomstmail, hvor den nye paragraf 13 bliver nævnt og uddybet. Thore hjælper 

med denne mail, hvis der er spørgsmål. M 

 

Tilskud til kørsel gives kun hvis bestyrelsen beslutter dette inden mødet. Tilskuddet varier fra gang 

til gang og er en bestyrelsesbeslutning. 

 

Tilskud til arrangementer gives f.eks. i form af en øl til de medlemmer der kommer.  

 

 BVB-Fraktion Dänemarks bestyrelse 


