
Referat af  

generalforsamling hos BVB-Fraktion-Dänemark 

Lørdag d.8 november 2014 kl. 15:00. 

 

Generalforsamlingen afholdtes i King George klubhus i Esbjerg Strandbygade 71.1. sal, 6700 Esbjerg 

Formanden Thore Naujeck bød velkommen. 

 

Der blev Lørdag aften afholdt generalforsamling i BVB-Fraktion Dänemark. Hermed følger referatet: 

1. Valg af dirigent  

Dennis Wiekhorst Jensen blev enstemmigt valgt til ordstyrer og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt 

2. Valg af referent  

Kristian Blindbæk Nielsen blev enstemmigt valgt til referant.  

3. Formandens beretning  

Thore Naujeck fortalte at fanklubben nu var blevet officiel medlem af Borussia Dortmund og nu blev anset som 

en officiel fanklub.  

4. Aflæggelse af regnskab  

Kasseren Anders Munch Jensen fremlagde fanklubbens regnskab for regnskabsåret 2013/2014 hvilket vist et 

ganske pænt overskud på 3.379.54 kr.  

 

  

13/14
Medlemskab 8.600,00

Polo'er -3.412,50

Hjemmeside -257,56

Trøje tilbud -147,00

Diverse -1.325,00

Renter og gebyr -78,40

Årets Over-/Underskud 3.379,54

Primo

Bank 0,00 2.854,54

Tilgodehavende 0,00 525,00

Egenkapital 0,00 3.379,54

Regnskabet udarbejdet af: Anders Munch Jensen

Revisor: Henrik Guldager



5. Valg af kasserer og bestyrelse  

Der blev valgt 2 nye bestyrelses medlemmer ind i fanklubben, samt der var enstemmigt flertal af formand, 

næstformand og kasseren som alle 3 genopstillede.  

Ditte Juul Jensen og Johnny Jansen blev valgt som nye bestyrelses medlemmer og Michael Schulze fortsætter 

som suppleant, derudover blev der også valgt 1 andre suppleanter til bestyrelen Dennis Wiekhorst Jensen. 

6. Indkommende forslag, herunder fastsættelse  

af kontingent  

Kontingentet blev valgt af et enstemmigt flertal til at forblive 200 kr. Der blev forslået at nuværende 

medlemmer kunne give 100 kr. for at forny medlemsskabet, men blev ikke stemt for da man hellere så at vi 

lavede noget for de 200 kr.   

7. Eventuelt  

 Der blev besluttet af et enstemmigt flertal at der nu skulle være 2 suppleanter til bestyrelsen, hvis der 

skete flere uheld med personer i bestyrelsen, som i det foregående år med Kristian Blindbæk Nielsen. 

 Der blev aftalt at der skulle undersøges om hvad det næste produkt fra fanklubben skulle være. Dette vil 

blive undersøgt med Jens Yde som har leveret fanklub poloerne om hvad der er af muligheder for 

eventuelt en hættetrøje. 

 Der blev snakket om hvordan vi fik flere medlemmer til at deltage i generalforsamlingen og 

julefrokoster. Der blev aftalt    at det skulle siges i god tid, så man vidste det i meget lang tid inden.  

 Der blev endvidere snakket om Dortmund medlemsskaber hvor vi kan få billetter igennem når vi ikke 

får billetter igennem Dortmund. 

 Til sidst blev der snakket om at folk der ikke deltager på den ene eller anden måde skal stå bagerst i 

køen til billetter, sådan så vi ikke bare sælger billetter til normal pris, til folk som ikke deltager aktivt 

eller noget Dette er et krav fra Dortmund´s side at man på den ene eller anden måde deltager aktivt for 

at få billetter igennem en fanklub. 

 

 


