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Referat af BVB-Fraktion Dänemarks generalforsamling i Tønder  

  
Dagsordning for dagen:   

 Åbning af forsamlingen igennem formanden  
 Formandens årsrapport  
 Kassererens årsrapport  
 Eventuelle anmodninger om ændringer af vedtægterne   
 Vedtægtsmæssig valgordning   
 Valg af:  
 Formand  
 2. Formand  
 Kasserer  
 To bestyrelsesmedlemmer   
 Suppleanter  
 Andet 

 

 

 

Formanden åbner generalforsamlingen.  
Han fortsætter med årsrapporten, hvor han beskriver forskellige arrangementer, samt den 
positive udvikling. Vigtigt for formanden er spørgsmålet om hvilken fanklub man vil være og om 
folk er enige med den politik fanklubbens bestyrelse har valgt. Folk diskuterer lidt, men er stort set 
enige.   

  

Da kassereren desværre ikke kan være til stede var det formanden der også tager sig af 
kassererens rapport, hvor resultat var positivt nemlig med en balance på 2912,54 kr.   
  

Der var i alt fem anmodninger om ændring eller tilføjelse af vedtægter som ses nedenunder.   
 Hvis man ansøger om en billet hæfter man for beløbet.  
 Man må ikke sælge eller give billetten videre til en tredje part med mindre bestyrelsen er 
informeret.  
 Man må ikke sælge eller give billetten videre til en bestemt person i fanklubben, hvis der er 
flere ansøgere.   
 Der skal informeres om generalforsamlingen senest 14 dage inden.  
 Fastlæggelse af årskontingent på 200 kr.   

  

Der bliver afstemt om alle vedtægter individuelt og alle vedtægter blev godkendt uden en stemme 
imod undtagen fastlæggelsen af årskontingentet, hvor to medlemmer ville have et på 100 kr., men 
da flertallet stemte for 200 kr. blev også denne nye vedtægt godkendt.   
  
  
 

  



Valget:  

Thore Naujeck genopstiller som formand og bliver også valgt igen uden stemme i mod sig.  
Kristian Blindbæk genopstiller som 2. Formand og bliver også valgt igen uden stemme i mod sig.  
Anders Munch Jensen genopstiller som kasserer og bliver også valgt igen uden stemme i mod sig.  
Som bestyrelsesmedlemmer stiller Ditte Juul Jensen og Johnny Jansen op og bliver genvalgt uden 
stemme i mod.  

Som suppleanter stiller Michael Schulze, Jens Yde, Dennis Wiekhorst Jensen, Lars Nielsen og bliver 
genvalgt uden stemme imod.   
  

Andet:  

Der bliver diskuteret blandt andet om man skal implementere en ny ordning omkring ansøgning 
om billetter, hvordan man kan skabe mere opmærksomhed og hvordan de nye trøjer skal se ud.   
 


