
Referat af ordinær generalforsamling i BK Hekla, afholdt i klubbens lokaler 
på Hekla Park onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00. 

 
 
Tilstede: Omkring 100. 
Referent: Jeanette Lamhauge 
 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Seniorformandens beretning 
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Valg jf. § 6 stk.  1 & 2  
8. Eventuelt 
 
 

 

1.  Valg af dirigent: Jan Sørensen 
 
Kl. 19.45 kunne vi gå i gang efter alle fuldmagterne var blevet registreret. 
 
2. Formandens beretning 

 
3. Seniorformandens beretning 
 
Jan Sørensen og John Nielsen fik blomster og gaver for de mange år i Klubben.  
Stor tak for jeres store arbejde gennem mange år. 
 
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning 
 
5. Regnskab  
John Nielsen gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt. 

 
 
6. Indkomne forslag 

 
 
 

Til klubbens medlemmer og forældre Her følger bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 
9. marts 2022:  
 
 
Forslag nr. 1: Vedtægtsændring: §4, stk. 1 
Oprindelig ordlyd:  
Til brug for klubbens drift opkræves kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse kan kun 
besluttes af generalforsamlingen. For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt i 
månederne februar og august og for passive medlemmer årligt i januar måned. 
Kontingentet er forudbetalt. Der ydes en søskenderabat på 50% på den yngste søskendes 
kontingent. Denne rabat er kun gældende for søskende i ungdomsafdelingen. 



 
 
Ny ordlyd:  
Til brug for klubbens drift opkræves kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse kan kun 
besluttes af generalforsamlingen. For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt i 
månederne februar og august og for passive medlemmer årligt i januar måned. 
Holdkontingent opkræves i måneden inden holdtilmelding. Kontingentet er forudbetalt. Der 
ydes en søskenderabat på 50% på den yngste søskendes kontingent. Denne rabat er kun 
gældende for søskende i ungdomsafdelingen. 
 
Spørgsmål: Hvorfor disse ændringer?  
Brian Nicklasen: Bla. vil kontingentet blive ens for dameholdets spiller, som består af både 
unge og ældre spiller = ens kontingent for spillere på samme hold. 

 
Afstemning: 
 
Vedtaget. Langt flere end 2/3 stemmer. 
 
 
Forslag nr. 2: Vedtægtsændring: § 6. Bestyrelse og øvrige poster Stk. 1  
Oprindelig ordlyd:  
Bestyrelsen består af  
1 Formand 
1 Seniorformand  
1 Børne-/ungdomsformand  
1 kasserer 
4 bestyrelsesmedlemmer og 
2 bestyrelsessuppleanter.  
Endvidere vælges der 2 revisorer og en revisorsuppleant.  
Bestyrelsen besætter selv posten som næstformand.  
Tegningsret har Formanden og Kassereren (dvs. ret til at hæve på klubbens konti) 
 
Ny ordlyd:  
Bestyrelsen består af  
1 Formand 
1 Seniorformand 
1 Næstformand  
1 Børne- /ungdomsformand, 
1 kasserer  
3 bestyrelsesmedlemmer og  
2 bestyrelsessuppleanter.  
Endvidere vælges der 2 revisorer og en revisorsuppleant.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde, som skal være afholdt senest 
2 uger efter generalforsamlingen.  
Tegningsret har Formanden og Kassereren (dvs. ret til at hæve på klubbens konti) 
 
Spørgsmål: ingen 
 
Afstemning:  
 
For: 130 på fuldmagt 
Imod: 37 (håndsoprækning og fuldmagt) 
 



Vedtaget 
 
 
Stk. 2  
Oprindelig ordlyd: 
Valg til bestyrelsen og af revisorer samt disses suppleanter er toårige.  
På lige år vælges: 1 Seniorformand, 1 Kasserer, 2 Bestyrelsesmedlemmer, 1 
Bestyrelsessuppleant, 1 Revisor, 1 Revisorsuppleant  
På ulige år vælges: 1 Formand, 1 Børne-/ungdomsformand, 2 Bestyrelsesmedlemmer, 1 
Bestyrelsessuppleant, 1 Revisor 
 
Ny ordlyd: 
Valg til bestyrelsen og af revisorer samt disses suppleanter er toårige.  
På lige år vælges: 4 Bestyrelsesmedlemmer, 1 Bestyrelsessuppleant, 1 Revisor, 1 
Revisorsuppleant  
På ulige år vælges: 4 Bestyrelsesmedlemmer, 1 Bestyrelsessuppleant 1 Revisor 
 
 
Forslag nr. 3: I henhold til vedtægternes §4, stk. 1 Kontingentsatser.  
Kontingentet foreslås ændret som følger:  
Nuværende kontingentsatser:  
Ungdom: kr. 1.200 årligt  
Ung Senior 18-24 år: kr. 1.600 årligt  
Herre Senior 25-31 år: kr. 1.800 årligt  
Dame Senior 25-28 år: kr. 1.800 årligt  
Gammelsenior herre 32+ år: kr. 1.200 årligt  
Gammelsenior damer 29+år: kr. 1.200 årligt  
Tumlinge (U3+U4+U5): kr. 600 årligt  
Passive: kr. 100 årligt 
 
 
Fremtidige kontingentsatser:  
Ungdom: kr. 1.500 årligt  
Ung Senior 18-24 år: kr. 1.800 årligt  
Herre Senior: kr. 1.800 årligt  
Tumlinge (U3+U4+U5): kr. 700 årligt  
Holdkontingent 7-mands ->31: kr. 19.000 årligt  
Holdkontingent 11-mands +32->: kr. 19.000 årligt  
Holdkontingent 7-mands +32->: kr. 14.000 årligt  
Passive: kr. 100 årligt 
 
Motivation: Jan Sørensen forklarede, at ændringen af kontingentet og egenbetalinger for 
ekstra træning (F.eks. FCK Skills) er for at dække udgiften til en deltidsansat. 
 
Spørgsmål: Dækker stigningen en deltids medarbejder.  
Svar: Ja, tæt på. 
Spørgsmål: Hvad skal en deltidsmedarbejder lave?  
Svar: Her forklarede John Nielsen baggrunden. Det vil blive en administrativ medarbejder, 
som skal tage sig af en del af de opgaver, formanden og kassereren hidtil har stået for. 
Udgift: 60.000 kr. 15 timer om ugen. Forventet ansat efter sommerferien for resten af 2022 / 
ca. 4 mdr. 
 
Afstemning om hvorvidt damesenior skal betale 14.000 kr. årligt (7-mandshold +32): 



 
For: Fuldmagt 137 
Imod: Fuldmagt 11   
 
Vedtaget. 
 
Forslag nr. 4: Stillet af Mark Mickelborg.  
Jeg foreslår følgende konkrete ændring: Vedtægtsændring § 6. Bestyrelse og øvrige 
poster Stk. 1  
 
Oprindelig ordlyd:  
Bestyrelsen består af 1 Formand,  
1 Seniorformand,  
1 Børne-/ungdomsformand, 
1 kasserer, 
4 bestyrelsesmedlemmer og  
2 bestyrelsessuppleanter. 
Endvidere vælges der 2 revisorer og en revisorsuppleant.  
Bestyrelsen besætter selv posten som næstformand.  
Tegningsret har Formanden og Kassereren (dvs. ret til at hæve på klubbens konti)  
 
Ny ordlyd med en drenge og pigeformand:  
Bestyrelsen består af 1 Formand,  
1 Seniorformand,  
1 Næstformand,  
1 Drengeformand,  
1 Pigeformand,  
1 kasserer,  
2 bestyrelsesmedlemmer og  
2 bestyrelsessuppleanter. 
Endvidere vælges der 2 revisorer og en revisorsuppleant.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde, som skal være afholdt senest 
2 uger efter generalforsamlingen.  
Tegningsret har Formanden og Kassereren (dvs. ret til at hæve på klubbens konti) 

 
 
 
Stk. 2  
Oprindelig ordlyd:  
Valg til bestyrelsen og af revisorer samt disses suppleanter er toårige.  
På lige år vælges: 1 Seniorformand 1 Kasserer 2 Bestyrelsesmedlemmer 1 
Bestyrelsessuppleant 1 Revisor 1 Revisorsuppleant  
På ulige år vælges: 1 Formand 1 Børne-/ungdomsformand 2 Bestyrelsesmedlemmer 1 
Bestyrelsessuppleant 1 Revisor 
 
 
Ny ordlyd:  
Valg til bestyrelsen og af revisorer samt disses suppleanter er toårige.  
På lige år vælges: 4 Bestyrelsesmedlemmer 1 Bestyrelsessuppleant 1 Revisor 1 
Revisorsuppleant  
På ulige år vælges: 4 Bestyrelsesmedlemmer 1 Bestyrelsessuppleant 1 Revisor 
 
 



Afstemning: 
127 ja Fuldmagt 
21 imod Fuldmagt 
 
Vedtaget. 
 
Hermed er forslag 2 annulleret.  
Bestyrelsen skal forsat konstituere sig selv. 
 
Ungdomsformandsposten deles i to; en pigeformand og en drengeformand. 
 

 
 
Forslag nr. 5: 
 
Damesenior ønsker at kontingentet for damesenior nedsættes til 1200 kroner for alle.  
 
Spørgsmål: Er det lovligt, at lave diskriminering mellem mand/ kvinder, med forskellige 
kontingenter? 
Svar: Tænker vores herre 7-mandshold har samme udfordring,  
Svar: Vores vedtægter er ikke hævet over loven, så hvis det er et problem, må vi rette ind.  

 
Svar fra salen: Ikke ulovligt medmindre det bliver indberettet det til ligebehandlingsnævnet. 
Hvis der er at nogen der indberetter det til ligebehandlingsnævnet og de kommer ud og 
siger det ulovligt, så er det ulovligt.  

 
Afstemning: 
 
For 144 fuldmagt 
Imod 4 fuldmagt 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
7. Valg jf. § 6 stk. 1 & 2  
 
Valg til bestyrelsen: 
 
 
Siddende bestyrelse: 
 

Formand Jan Sørensen Ikke på valg - trækker sig      
Næstformand Claus Frederiksen   
Seniorformand Brian Niclasen På valg – trækker sig 
Børne-/ungdomsformand Samie Laibi   
Kasserer John Nielsen På valg - genopstiller ikke 
Bestyrelsesmedlem Mark Mickelborg På valg 
Bestyrelsesmedlem Flemming Fält   
Bestyrelsesmedlem Alex Johansen På valg - villig til genvalg 
Bestyrelsessuppleant Ej besat Vælges for 1 år 
Bestyrelsessuppleant Ej besat På valg 



Revisor Jens Olsen   
Revisor Karsten Pittersen På valg - genopstiller ikke 
Revisorsuppleant Ej besat På valg 
 
 
 
5 bestyrelsesmedlemmer på valg 
 
Jan: trækker sig, som varsler før Corona tiden 
John: ønsker ikke genvalg 
Brian: trækker sig/ ønsker ikke genvalg 
Mark: ønsker genvalg  
Alex: ønsker genvalg 
 
Hvem stiller op? /(antal stemmer efter afstemning) 
 
Heine Larsen: 239 (træner for 2012 piger) 
Martin Fuglseth: 230 (træner for 2015 drenge)  
Mark Mickelborg: 207 (pigeleder/træner for 2008 piger) 
Martin Eldrup: 202 (træner for 2012 drenge) 
Frederik Homann: 194 (far til spiller på u14 drenge, 2008) 
 
Mads Anker: 117 supl. (træner for 2009 piger) 
 
Patrick Simonsen: 110 stiller ikke op (senior træner) 
Alex Johansen: 110 stiller ikke op (senior spiller) 
 
Revisor: John Nielsen, for et år 
Revisor supl.: Ej besat 
 
 
8. Eventuelt 
 
Her fulgte en længere debat om udfaldet af valg til bestyrelsen, og herunder blev forskellige 
opfattelser af forløbet i og omkring bestyrelsen det sidste års tid luftet.  
 
Der blev derefter spurgt ind til, hvad der ville ske med seniorafdelingen, hvorefter afgående 
formand Jan Sørensen svarede, at man på daværende tidspunkt blot kunne handle på den viden, 
man havde, fremfor at reagere på rygter.  
 
Jan Sørensen tog herefter ordet og lukkede sin sidste generalforsamling i denne omgang med 
følgende ord: 
”Vi skal huske at passe på vores kunstgræsbane og forhåbentligt går de i gang med en ny 
kunstgræsbane, senest i foråret. Der er i første omgang bevilget penge til forundersøgelse.   
I forhold til vores færden på Hekla Park, vil jeg bare lige sige til jer alle sammen: Tag hensyn til 
hinanden, ryk mål på plads, overhold tiderne, luk omklædningsrum efter brug, lås klubdørene og 
sæt alarmen til.  
Sidste mand låser. Så tjek alle dørene. Ryd op efter dig selv, din mor arbejder her ikke. 
 
Stor tak til alle i bestyrelsen, det kan godt lyde, som om vi har været på kant med hinanden, men vi 
har faktisk udrette noget. Kamphanerne har accepteret hinanden det meste af året. Vi er kommet 
igennem med en masse ting. 



Så vil jeg sige til de tidligere bestyrelsesmedlemmer, som jeg har arbejdet sammen med i min 
formandsperiode - nu fremhæver jeg nogen, f.eks. Claus Bachmann, Jan Just, Tobias Henriksen, 
Henrik Hansen. Stort tak for samarbejdet gennem mange år. Sidst og ikke mindst til John Nielsen. 
Vi har virkelig haft det godt sammen. Jeg kunne ikke have ønsket min en bedre 
kassere/sparringspartner og kammerat, vi har brugt hinanden rigtig meget.  
 
John: Tak i lige måde 
 
Jan: 
Det har været en kæmpe fornøjelse og kæmpe ære at repræsentere Hekla i så mange år. Jeg 
føler selv, at jeg kan kigge mig selv i spejlet uden at rødme. Vi har fået lagt Hekla fast på 
fodboldkortet og gjort den orange trøje verdenskendt her i Danmark. Jeg vil strække mig så langt til 
at sige, at Hekla er blevet en rigtig fodboldklub. Det var egentlig det, vi gik efter fra starten af for 
rigtig mange år siden. 
Jeg gik ind i bestyrelsen i 1992, så det er et par dage siden. 
Men vi skal ikke hjem, vi skal videre… der er masser af muligheder stadig for denne fodboldklub. 
Jeg er sikker på, at dem som er valgt ind her i dag, nok skal tage kampen op, så kæmpe held og 
lykke. John og jeg vil stadigvæk være på sidelinjen, så brug os, vi smutter ikke lige med det 
samme. 
 
Tak skal i ha’! 
 
Kæmpe klap salve…. 
 
Tak for et godt møde. 
 
Hekla Længe leve…. Hurra, hurra, hurra… 


