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TORSDAG D. 22. MARTS 2018, KL. 19:00
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1. INDLEDNING
Formand Niels-Christian Holmstrøm indledte generalforsamlingen med at byde velkommen
og foreslog advokat Carsten Brink, LUND ELMER SANDAGER, som dirigent. Carsten Brink
blev valgt med akklamation.
Dirigenten påbegyndte sit hverv med at bekendtgøre, at generalforsamlingen jf. lovene
skulle afholdes i marts måned, hvilket var opfyldt. Dirigenten konstaterede endvidere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet, herunder med rettidig indrykning i egne medier:
• Meddelelse om generalforsamlingen har rettidigt været bragt i klubbens medlemsblad
KBeren og på KB's hjemmeside.
• Dagsorden har rettidigt været bekendtgjort ved opslag på begge KB's anlæg.
• Den specificerede dagsorden samt årsregnskabet har ligeledes rettidigt været fremlagt
til eftersyn for medlemmerne på KB's kontor fra den 17. marts 2018.
Dirigenten konstaterede, at fremmødet til generalforsamlingen var på 36 medlemmer. Alle
stemmeberettigede.
Dirigenten nævnte muligheden for indlæg fra salen. Derefter gav dirigenten ordet til
formanden for afgivelse af bestyrelsens beretning.

2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR
1. Velkomst
Kære KB'ere
Jeg skal indlede med at mindes de K.B.'ere, som vi desværre har mistet siden sidste
generalforsamling.

Navn
Jørn Hamm
Kim Rygård Nielsen
Ib Gottschalck
Nils Frie
Preben Ottesen
Kirsten Lynge
Balslev
Ole Lund
Per Salløv
Finn Ulrik
Kim BrageAndersen
Lillian Wulff
Bent Poulsen
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig.... Æret være deres minde.... Tak
1. Generelt
Målt på sportslige resultater var det forgangne år — som så ofte før— succesrigt.
Vort førstehold i fodbold F.C.København genvandt både DM og pokalturneringen —
altså the double — en unik præstation. Vore førstehold i dame- og herretennis vandt 3
ud af de 4 holdmesterskaber, ligesom de 2 individuelle herre titler også kom hjem til
KB.
Kun Cricket svigtede os, så vi ikke som sidste år gjorde rent bord med danske
mesterskaber i alle vore tre boldspil. Cricket holdet blev i 2017 "kun" nr. 2.
Jeg vil senere i denne beretning under hver af de sportslige afdelinger komme
nærmere ind på de sportslige resultater.
KB er fortsat en af landets største boldklubber og havde vi mere plads, ville antallet af
medlemmer bringe os helt i top. Søgningen til vores boldklub er fortsat større end
hvad vi har mulighed for at rumme. Mange piger og drenge især i aldersgrupperne U4
- U12 må stå på vore ventelister.
Det er naturligvis yderst positivt, at mange børn og unge søger KB, og at mange
forældre mener, at KB er det rette sted for deres børn at opholde sig, dyrke idræt,
grundlægge venskaber, mødes med kammerater, få sociale kompetencer og meget
mere af det, som et medlemskab i KB naturligt fører med sig.
Det er til gengæld ikke særligt positivt, at vi ikke har mulighed for at imødekomme
søgningen til vor klub, ikke mindst set i lyset af de mål Frederiksberg Kommune har
sat for aktivering af kommunens borgere og senest det indgåede samarbejde med DIF
omkring disse mål. Målsætningen er at aktivere yderligere 9.000 Frederiksberg
borgere, heraf 5.000 i foreningerne.

Jeg omtalte allerede sidste år rapporten fra IDAN om idrættens vilkår i Frederiksberg
Kommune, hvor det klart konkluderes, at fundamentet i de frederiksbergske foreninger
beviseligt er på plads, men at udfordringen især er mangel på faciliteter.
Det er derfor i min optik spændende, om lokalpolitikerne på rådhuset og i regionen
fremadrettet har mod til at træffe beslutninger, der prioriterer idrætsarealer højere end
karr&JcIfyldninger i en næsten fuldt udbygget kommune.
Jeg kan f.eks. i den sammenhæng pege på Hospitalsgrunden — hvor stor en andel
bliver mon reserveret til idræt på det mange tusinde kvadratmeter store areal, når det
frigives til andre formål end sygehus? Skal Frederiksberg fortsat være storbyens
grønne lunge eller vil man følge i samme spor som Københavns kommune, hvor
politikerne siden 80erne har prioriteret massivt byggeri højere end sikring af et byrum
til idræt og andre aktiviteter.
De seneste 40 års historie om udbygningen af Nørrebro, Sydhavnen og senest
Nordhavn og Carlsberg grundene er skræmmende. Det er jo en kendsgerning, at
mange af tidens massive problemer i udsatte boligområder angiveligt er en logisk
følge af fejlslagen boligpolitik — en erkendelse, som nu betyder omfattende
nedrivninger i disse kvarterer.
I KB har vi helt på egen hånd de seneste år øget vore idrætsarealer og ikke mindst
udnyttelsen heraf. I Pile Alle blev AM Banen etableret i stedet for en vendeplads, og i
efteråret blev to grus tennisbaner pålagt kunstgræs, således at de kunne benyttes til
fodboldtræning i vinterhalvåret.
Samtidigt med disse tiltag har de sportslige afdelinger fodbold og tennis øget deres
aktiviteter. Aldrig tidligere har der været udbudt så mange aktiviteter for klubbens
tennisbørn og tennismotionister, og aldrig har så mange deltaget i de mange varierede
fodboldtilbud for især de yngre årgange. Derimod har vi ikke i 2017 formået at ændre
udviklingen for så vidt angår vore ungsenior årgange.
KB er ikke kun den ældste, men fortsat også en af Danmarks største og førende
boldklubber, målt på antal medlemmer, på sportslige resultater og på anlægsmæssige
initiativer og udfordringer. Som Margrethe Vestager plejer at formulere det så klart:
Sådan er det jo!
a. Økonomi.
Kassereren vil efterfølgende gennemgå årsrapporten. KB's økonomi baserer sig jo på
kontingentindtægter, et uundværligt driftstilskud fra Frederiksberg Kommune,
supplerende indtægter fra udlejning af indendørs tennisbaner samt indtægter fra de
varierende tilbud af træningsaktiviteter. Disse tilbud tilbydes samtlige medlemmer fra
de yngste til de allerældste og i hele spektret fra motionister til den ypperste elite. I
regnskabet vil disse mange aktiviteter både kunne ses som en ekstra omkostning til
trænere, men også som en ekstra indtægt fra de mange deltagere.
Tilskuddet fra Frederiksberg Kommune er - som navnet angiver - et driftstilskud, der er
begrundet i at ligestille KB økonomisk med kommunens øvrige idrætsanlæg. Dette
tilskud samt aktivitetstilskuddet til vore sportslige aktiviteter for børn og unge er fortsat
helt afgørende for, at vi kan drive og vedligeholde anlæggene på et ordentligt og

forsvarligt niveau til gavn for medlemmerne og idrætslivet på Frederiksberg. Selv om
vi nok synes, at pengene er givet godt ud, er vi ikke for fine til at takke herfor.
Det ligger også i navnet, at den økonomiske støtte ikke omfatter tilskud til etablering af
nye anlæg. Nye idrætsanlæg på KB — såvel udendørs som indendørs — må vi i
modsætning til alle andre klubber og foreninger selv finansiere. Det har kommunen
ingen ønsker om at medvirke til. Der ligger derfor foran os en betydelig opgave såvel
med færdiggørelsen af anlægget og boldbanerne på Peter Bangsvej, når opførelsen
af ny K.B.hal forhåbentlig er godt afsluttet sidst på efteråret, og efterfølgende også
med en fortsat optimering og udvikling af anlægget i Pile Alle. Vi er løbende i dialog
med forsvaret herom, uagtet at Hærens officersskole forbliver på slottet.
Fundraisingudvalget igangsatte i forbindelse med planerne om opførelse af ny K.B Hal
en omfattende fondsansøgningsproces. Det er lykkedes i betydeligt omfang at
indhente støtte fra en række fonde, dels til byggeriet af ny K.B. hal, dels til forpladsen
foran hallen og desuden til retablering og nyanlæggelse af sportsarealer på begge
sider af hallen. Facit er, at vi har passeret de 100 mio. kr.
Vi er alle disse fonde stor tak skyldig. Uden denne massive fondsstøtte havde
projekterne ikke været mulige at gennemføre. Enkelte af disse udbetalte og anvendte
beløb vil i øvrigt fremgå ved kassererens gennemgang af regnskabet.

b. Medlemmer

Medlemsudvikling fra 2007- 2017, pr. 15 maj
Medlemsstatus pr. 15 maj 2007

2196
V61Qt;.-1
49;

Medlemsstatus pr. 15 maj 2017

Vi fastholder godt og vel vort samlede medlemstal. Vi var sidste år 185 flere
medlemmer end i 2016.
KB deler desværre skæbne med de fleste andre foreninger ud over landet, som må
konstatere, at det er forbundet med stadig større forhindringer at fastholde vore
ungseniorer. Vi har aldrig været færre ungseniorer end vi er i dag. Det medfører
logisk, at tilgangen til seniorafdelingerne også udtyndes.
Bestyrelsen igangsatte et større strategiarbejde i 2016. Netop med afsæt i de
udfordringer, som vi så rigeligt møder i de sportslige afdelinger både på børne- og
ungdomsområdet og på bredde- og eliteområdet. Dette arbejde har været intensiveret
i 2017. Vore 3 sportslige afdelinger har hen over året arbejdet med formulering af
strategier på alle væsentlige områder og opstillet nye målsætninger.
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Strategiarbejdet er nu afsluttet i fase 1 og implementering af strategier og justering af
målsætninger er igangsat med specifikke handleplaner for de enkelte delmål. Det har
været et omfattende arbejde, men jeg er sikker på, at der er skabt et rigtig godt
arbejdsgrundlag for de kommende år.
Dette arbejde har atter bevist KB's særlige styrke, at vi på tværs af de sportslige
afdelinger arbejder sammen, trækker i samme retning og finder løsninger sammen.

2. Sportslige aktiviteter
KB tennis:
Tennisafdelingen har haft et år med mange aktiviteter og flotte sportslige resultater.
Aldrig tidligere har udbuddet af aktiviteter til medlemmerne været så stort og aldrig har
så mange deltaget.
KB har fortsat en dominerende position i Dansk Tennis. Som tidligere nævnt blev det
til 3 holdguld ud af 4 mulige. DM indendørs for Damer og guld til både Herre og Damer
udendørs. Individuelt fik vi to nye danske mestre på herresiden - Nicolai Ferrigno
indendørs og Benjamin Hannestad udendørs.
Caroline Wozniacki vendte i 2017 tilbage til verdenstoppen, er nu bedre end
nogensinde og vandt her i januar sin første Grand Slam. Stort tillykke.
På trods af reduceret banekapacitet og byggerod har der været et stort antal
arrangementer planlagt og gennemført på KB herunder:
•
.
.
•
•
•
•

ITF Juniors U18 i vinterferien
KB Erhvervs Cup med 350 deltagere.
KB Jule Cup med 270 deltagere.
Klubmesterskaber Seniorer med 180 tilmeldte.
Slutspil elitedivision udendørs.
2 x Tennis10 Festival (landsstævne).
KB Sommer Cup Juniorer 250 deltagere.

Tennisafdelingen har i årets løb haft 802 tennisspillere fordelt på alle alderstrin
til organiseret tennis træning. For disse medlemsgrupper organiseres tillige
træningslejre i ind og udland, tenniscamps, sociale arrangementer samt forskellige
former for fysisk træning.

KB Fodbold:
Med næsten 2000 medlemmer er KB ifølge DIFs optælling Danmarks 3 største
fodboldklub, og det er som nævnt kun begrænsningen i banefaciliteter, som gør at vi
ikke er endnu flere fodboldspillere. Specielt i de yngste årgange fra 5 år til 13 år har vi
lange ventelister.
Det kniber som nævnt mere med fastholdelsen af vores ungdoms og senior spillere.
Årsagen hertil er flere. Det er en stigende udfordring, at KB kun kan have et vist antal
hold med i de bedste ungdomsrækker. Dette gør, at ungdomsspillere som ønsker at
spille på et højere rangerende hold søger til andre klubber. Hertil kommer vore
naboklubbers tilbud om at optage og acceptere lukkede hold til et meget lavt
kontingent. Det er utvivlsomt en væsentlig årsag til, at senior spillere som ønsker kun
at dyrke motionsbold på lukkede hold søger til disse klubber. Men vi leder fortsat efter
formlen, der kan fastholde de unge.

Som nævnt vandt klubbens absolutte flagskib F.C. København endnu en gang the
double i 2017, fortsatte til Champions League play off runden, men måtte tage til takke
med Europa League gruppespil, hvorfra det lykkedes at nå 16 dels finalen mod
Atletico Madrid, - en kamp som bragte minder frem fra KB's sejr i Idrætsparken i
Europa Cup'en i 1974.
På talentsiden kan vi glæde os over, at vi har et set-up, som har et international snit,
og som er forankret i KB talent og FCK Talent med en rød tråd i det sportslige arbejde
fra de alleryngste årgange og op til superligaen. Vi kan glæde os over, at flere af vore
egen udviklede spillere har fået spilletid på Superligaholdet, ligesom vi noterer at have
udviklet spillere, som i en ung alder er blevet rekrutteret af europæiske topklubber.

I mikro, børne og ungdomsafdelingen arbejdes der fortsat med 100 spillere i hver
årgang, hvor især de ugentlige ekstra træningspas i form af Skillls er et stort
tilløbsstykke. Succesen er så stor, at både DBU og DBUK i flere sammenhænge
refererer til KB som 'best practice', og i stigende grad gør brug af vores sportslige
ledere som instruktører og vejledere i forbindelse med afholdelse af deres kurser og
samlinger.
For de ældre årgange kan vi igen glæde os over, at klubbens bedste amatør
seniorhold fortsat gør en god figur i Københavnsserien, og at klubbens bedste
Oldboys hold vandt DM for fjerde år i træk. KB er dermed den mest vindende klub i
Old Boys historien med 7 DM og 3 Pokal titler.

KB Cricket:
Som nævnt i min indledning blev Cricketsæsonen 2017 desværre lige ved og næsten
for KB's 1. hold. Den første halvdel af sæsonen blev gennemført i suveræn stil. Bare en
sejr i sæsonens sidste to kampe ville have sikret KB DM for andet år i træk. Desværre
lykkedes det ikke. Holdet måtte nøjes med sølvmedaljerne som dog betyder, at KB nu
har fået medaljer de seneste 5 år.
Selvom året vil blive husket for skuffelsen med et "tabt" mesterskab, var der mange
gode præstationer i løbet af året. Især var holdets spillende træner Keith Dabengwa
flyvende, da han blev holdets topscorer både som kaster og gærdespiller. Også i den
ny T20 turnering måtte KB nøjes med 2. Pladsen, ligesom KB2 også blev nummer to i
deres række — 2 division, hvor flere af vore helt unge spillere fik spilletid, som lover godt
for fremtiden.
For vore ungdomshold var 2017 også lige ved og næsten. Både vores junior og
drengehold kvalificerede sig til DM slutspil, men endte udenfor medaljerækken. Men KB
havde flere ungdoms- og landsholdsspillere til at repræsentere DCF med fine
individuelle resultater til følge.
I 2017 igangsatte KB et større skoleprojekt "Cricket i skolen". Formålet med projektet er
at introducere 4. til 6. klassetrin for cricket i deres idrætstimer. KB har besøgt mere end

30 klasser fordelt på 6 skoler. Samlet set har mere end 700 elever blevet introduceret
for spillet og deltaget deri.
3. Multiidræt
Multiidræt kan i 2018 fejre sit 25 års jubilæum. Reformer har gennem tiden kvalt
mange SFO'er, ikke mindst de institutioner der ikke havde fysisk sammenhæng med
en skole. Derfor er det meget glædeligt, at Multiidræt fortsat lever i bedste velgående
og endda er så søgt, at det også her er nødvendigt at administrere ventelister.
Vore to nu ikke længere helt så unge ledere Steen og Rikke udfører dagligt et stort og
fint stykke arbejde til glæde for de 50 piger og drenge, der møder frem hver eneste
eftermiddag. Tak til Rikke og Steen for det fortsat høje engagement og smittende
gode humør.

4. Idrætsarealer
Det er vist sagt tydeligt nok — vi mangler arealer til boldbaner. Både omlægninger og
nyetablering af kunstgræsbaner er store opgaver, der tager tid at gennemføre.
Glædeligt bliver det, når de sidste 6 nuværende naturgræsbaner på Jens Jessens Vej
bliver omlagt til kunstgræs. Udgifterne til de nye kunstgræs-baner er en del af
Frederiksberg Kommunes budget for anlægsomkostninger
Denne transformering fra naturgræs til kunstgræs vil blive foretaget i én og samme
arbejdsgang og dette samtidigt med, at hele arealet under græstæppet indrettes som
areal for skybrudssikring. Arbejdet påbegyndes i efteråret 2018 og forløber frem til
sommeren 2019. På flertallet af banerne vil der blive opsat lysanlæg. En enkelt bane
vil tillige blive indrettet til Rugby, hvis nogle skulle få de lyster...
Omlægningen medfører, at banekapaciteten i vinterhalvåret væsentligt øges. Men
vejen dertil bliver ikke nem, når der i foråret 2019 vil være 6 fodboldbaner på Jens
Jessens Vej der ikke kan benyttes. Vor egen Bane 1, der delvist har været inddraget
til byggeplads, søges selvfølgelig retableret i samarbejde med FCK. Arbejdet kan gå i
gang i efteråret, men forventeligt skal det nye naturgræs have et halvt års tid til at gro
sig tæt og stærkt.
Efter tennissæsonen udendørs blev kunstgræs rullet ud på 2 grustennisbaner i Pile
Alle'. Samtidigt blev der opsat lysrnaster rundt om banerne og i uge 44 kunne der
trænes på de nye kunstgræsbelagte baner. Disse nye baner danner sammen med
AM Banen rammerne om flere hundrede drenges fodboldtræning mandag til søndag i
vinterperioden.
Byggeriet af K.B. Hallen har uundgåeligt påvirket vores banekapacitet. 3 tennisbaner
og minitennisbanerne samt fodboldbane 1 er inddraget til byggeplads og brandveje.
Disse nødvendige prioriteringer har naturligvis medført begrænsninger for vor
samlede banekapacitet i årets løb

Vort svømmebassinet fra 1938 måtte lukkes forrige sommer. Vi har siden arbejdet på
en plan om at få bassinet renoveret og genåbnet, herunder at finde de betydelige
økonomiske ressourcer, som dette arbejde kræver.
Efter godkendelse af stadsarkitekten foreligger nu et samlet visionært projekt på
arealerne, der omfatter både en renovering af bassinets beton, et nyt
vandgennemstrømnings- og rensningsanlæg kombineret med etablering af en
glasoverdækning med skydedøre og oplukkelig tagkonstruktion, som vil forlænge
badesæsonen med flere måneder, og dertil en ny indretning af Qvisten med ungdomsog børneaktivitetscenter. Projektet afventer myndighedsgodkendelse.
Det samlede projekt er budgetteret til 12,5 mio kr. De penge har KB ikke selv. Det er
derfor med glæde og taknemmelighed, at jeg kan meddele, at Louis-Hansens Fond
har tildelt KB en støtte på hele det samlede beløb til projektet, som derfor forventes
igangsat snarest muligt efter godkendelse i kommunen med tilhørende byggetilladelse
med forhåbning om, at bassinet kan tages i brug i eftersommeren.

5. Restauranterne og livet på K.B. i øvrigt
Vores restauranter Granen, Qvisten og Pilen er fortsat en væsentlig del af klublivet.
De mange camps for ungdomsspillere bespises i Granen, og det samme er tilfældet
under de større tennisturneringer og under fodboldafdelingens KB Audi CUP med
mere end 1.000 drenge til morgenmad, frokost og aftensmad.
Pilen og Granen er udgangspunktet, når fodboldafdelingen holder forkamp
arrangement for +100 deltagere. Det er også i Pejsesalen, at KB's Støtteforening har
deres hjemmebane, når mandagens bankospil afholdes i vinterhalvåret, ligesom
Kjøbenhavns Erhvervsklub afholder sine netværksmøder her. En tradition er det også
ved at blive, at Henrik Saabye arrangerer livekoncerter i Pejsesalen. Senest har John
Mogensen Live Band underholdt for fuldt hus ligesom vi har huset operaaftener.
KIMren — vort klubblad — er fortsat et velredigeret klubblad, der samler markante
begivenheder fra livet i klubben. Redaktør Sorte og Michael Nybrandt er fortsat de
bærende kræfter støttet af flere medlemmer, og bladet er seværdigt takket være
Christian Fiskers skarpe billeder. Udover at bladet omdeles i medlemmernes
postkasse 4 gange om året, kan det nu også læses i en elektronisk udgave på
hjemmesiden.
KBs hjemmeside har i år fået sin første professionelle eller rettere sagt fagligt
uddannede redaktør. Karl Aage Dalgaard har påtaget sig opgaven fremover at sikre,
at nyhederne er nye, bogstaverne står i den rigtige rækkefølge og sammenhængen
giver mening.
At vore to officielle kommunikerende organer nu har denne holdopsætning er en gave
for klubben. Tak til jer alle.

6. K.B. Hallen
I 2015 var overskrifterne nedrivning, lokalplan, valg af rådgivere, dispositionsforslag
og fondsstøtte.
I 2016 fortsatte processen; lokalplanen blev vedtaget, projektforslag blev godkendt,
myndigheds andragende udarbejdet og hovedprojektet endeligt udfærdiget og
godkendt. Samtidig blev arbejdet med fund raising intensiveret.
I 2017 blev udbudsmaterialet endeligt udfærdiget og fremsendt til 5 udvalgte
hovedentreprenører. Herefter fortsatte et optimeringsarbejde med de bydende frem
mod et bud, der for KB var acceptabelt. Grundet den øgede aktivitet i byggebranchen
blev det endelige bud aldrig billigt, men imødekom dog i udgangspunktet det samlede
budgetestimat.
Einar Kornerup blev valgt som hovedentreprenør og formåede på mindre end en
måned at påbegynde arbejdet. Før byggeriets opstart havde vi fået udgravet
byggetomten, etableret sekantpælevæg og banket spunsvæggen på plads. Vore
naboer, ikke mindst de, der har bolig tæt på hvor disse spunsvægge blev hamret i
jorden, skal have en tak for tålmodigheden. Det er aldrig sjovt at være nabo til
omfattende byggerier.
I juni måned etableredes byggeplads både mod øst og vest og arbejdet med støbning
af den næsten 3.000 kvadratmeter store bundplade blev igangsat. Buefundamenterne blev ligeledes udgravet yderligere 4 meter dybere end bundpladen,
hvilket ikke mindst grundet et vådt efterår var en udfordring. Herefter fortsatte arbejdet
med etablering af kældervægge både indvendigt og udvendigt og den første del af
den in-situ støbte bræddeforskallede indre facadevæg, der fra kælder til kvist i hele
hallens bredde forventes at blive foyerens markante bygningsdel.
I hele byggeperioden har vi haft en konstruktiv og imødekommende dialog med
Frederiksberg Kommunes byggesagsbehandlere. Ikke mindst med byggesagsbehandler Niels Andreasen. Trist var det derfor, at vi i efteråret fik den besked, at
Niels Andreasen pludseligt var afgået ved døden. Niels er savnet, han var yderst
kompetent og formåede på pædagogisk vis at vejlede os foreningsledere, hvis
primære kompetence ikke omhandler halbyggeri. Ære være hans minde.
Den 7. september 2017 blev grundstensnedlæggelsen markeret. To unge talentfulde
KB'ere Nelli Dyndgaard og Bertram Vad Østergaard satte hver deres personlige aftryk
i en flise våd cement. Nelli's håndaftryk og Bertrams fodaftryk er nu foreviget i flisen,
hvor også et lyseblåt murstykke fra den gamle KB hal blev placeret, således at flisen
på samme tid trækker tråde fra fortiden og markerer klubbens talentarbejde og
fremtiden. Flisen vil blive placeret i gulvet i foyeren i ny K.B. hal.
Mange medlemmer og naboer var mødt frem og flere medier rapporterede direkte fra
byggepladsen ligesom omtalen hos de skrivende medier var markant. KBs nye hal er
ventet med længsel. Arbejdet er jo siden fortsat. Da betondækket over kælderen blev
placeret var det for første gang muligt fysisk at få indtryk af vor nye boldkælder. Tro
mig — den er stor!

Stor var spændingen ligeledes, da de første buer skulle placeres. Den sidste bue —
den yderste bue mod Peter Bangs Vej blev placeret her den 16. marts i år og dermed
var alle tagspær rejst og den bygningsmæssige milepæl for rejsegilde nået.
Rejsegildet blev afholdt tirsdag den 20. marts. Endnu en markant mærkedag med et
stort fremmøde af medlemmer, naboer og øvrige interesserede.
Snart placeres samtlige tagmoduler, tårnkranerne forsvinder og det primære arbejde
vil i den resterende byggetid foregå indvendigt. I august måned forventes det, at
facadeudsmykningen på udhænget vil blive placeret. Disse hvide klinker vil blive et af
hallens væsentlige ydre arkitektoniske udtryk. Og hvornår står så hallen endeligt
færdig? — Det bliver formentlig kort efter efterårsferien!
Idet byggeudvalget minutiøst har fulgt hver en ekstraomkostning til dørs og optimeret
på alt hvad der er muligt, vil jeg i dag udtrykke den vurdering, at vi har tilvejebragt den
nødvendige og tilstrækkelige finansiering til byggeriet af ny K.B. Hal, der inkl, en
nødvenlig post til uforudsete udgifter og vinterforanstaltninger samlet skønnes at løbe
op i ca. 220 mio. kr. — der dækkes af K.B.s egne midler, resterne af
forsikringssummen, et lån på 50 mio kr samt ikke mindst en betydelig fondsstøtte.
Hertil kommer udgifter til projekterne for det omgivende landskab, forpladsen samt
retablering af tennis og fodboldbaner, alt i alt et estimat på yderligere ca 13 mio kr.
Jeg tillader mig at konkludere, at byggeudvalget nøje har arbejdet efter det af
generalforsamlingen og bestyrelsen afgivne mandat, - at søge projektet gennemført
med afsæt i den ny lokalplan, i hovedprojektet og inden for de økonomiske rammer
der er givet projektet — og fortsat under den forudsætning, at projektet skal
gennemføres således, at hallen kan drives uden at overbelaste klubbens økonomi.

7. TAK
Igen i 2017 har vi haft en tæt og konstruktiv dialog med politikere og embedsmænd i
Frederiksberg Kommune ikke mindst om opførelsen af en ny K.B. Hal med
lånefinansiering på baggrund af en kommunalgaranti som den primære opgave. Det
kommunale driftstilskud og aktivitetstilskud tager vi imod med tak. Vi ser frem til fortsat
tæt samarbejde om den endelige etablering af ny K.B. Hal og det omkringliggende
landskab.
Kjøbenhavns Erhvervsklub har igen tildelt de sportslige afdelinger store beløb — i 2017
samlet mere end 600.000 kr. Beløbets størrelse er i sig selv stort og det samme er
kontinuiteten. Her skal lyde en tak til Erhvervsklubben.
En tak skal også lyde til vort mangeårige og generøse medlem Jørgen Glidov, der
igen i år tilskynder KB med at dække omkostningerne fra juveler Hertz omhandlende
Mindepokalen Granen og dennes inskription.
Støtteforeningen med Jan Grauballe i spidsen har fortsat arbejdet med foreningens
mange aktiviteter omfattende mandagens bankospil, indendørsturnering, målaktier og
den traditionelle juletræsfest. Overskuddet fra foreningens aktiviteter uddeles som
bekendt på KB's fødselsdag. Tak til Støtteforeningen og alle de mange hjælpere.

Vort trofaste personale er fortsat trofast. Stadig flere passerer 25 års jubilæet. Så
enten kan de ikke få arbejde andet steds, eller også er KB også en god arbejdsplads.
Jeg vælger at tro det sidste . Tak til personalet i driftsafdelingen, på kontoret og i de
sportslige afdelinger for veludført arbejde. En særlig tak til vor direktør Henrik
Eigenbrod, som oven i det daglige arbejde har påtaget sig en betydelig ekstrabyrde i
forbindelse med byggesagerne.
Tak også til mine kolleger i bestyrelsen og udvalgene for stort arbejde i årets løb. To
udvalg skal have en særlig tak for deres betydelige ekstraarbejde.
Byggeudvalget har i det forløbne år afholdt et betragteligt antal møder med arkitekter,
ingeniører, leverandører, entreprenører, kommunale embedsmænd og mange flere.
Det har været et omfattende og tidkrævende arbejde, som fortsætter indtil vi er
færdige med vore byggesager.
Fundraisingudvalget har fortsat sine aktiviteter og jagten på venligtsindede fonde. Det
er lykkedes at finde yderligere nogle hårdt tiltrængte mio. til byggeriet og landskabet.
Vi fortsætter ufortrødent, selv om vi nu har passeret vor målsætning om at indsamle
minimum 100 mio. kr. Hvis der er KBere, som gerne vil støtte os, så sig bare til. Vi er
nemme at tale med!
Det har igen været et ekstraordinært travlt år, og denne beretning giver kun et
summarisk overblik over de mange opgaver og emner på dagsordenen i det
forgangne år. Udfordringerne bliver næppe mindre i fremtiden, og vi søger i
bestyrelsen at være klædt på til at tackle dem alle.
Og hermed skal jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Hermed afsluttede formand Niels-Christian Holmstrøm bestyrelsens beretning.
Dirigenten forespurgte forsamlingen, hvorvidt der var bemærkninger til beretningen.

Generalforsamlingen tog herefter med akklamation beretningen til efterretning.

3. GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
Dirigenten gav ordet til klubbens kasserer John D. Møller med henblik på en gennemgang
af Årsrapport 2017.
Kasserer John D. Møller indledte med at oplyse:
•

Årsrapporten for Kjøbenhavns Boldklub for 2017 er aflagt i overensstemmelse med
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B
samt klubbens love

•

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsrapporten har en ren revisionspåtegning fra de interne og eksterne revisorer.

Den uafhængige revisors konklusion:
• Årsrapporten giver et retvisende billede.
• Ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Medlemsrevisorerne:
• Ikke givet anledning til yderligere kommentarer.
Hovedområder og nøgletal gennemgået herunder pointeret den fortsatte praksis
omhandlende afskrivning på klubbens ejendomme.
Det samlede resultat for 2017 viser et overskud på kr. 790 tkr. Beløbet er overført til
egenkapitalen.
Resultatet vurderes som værende tilfredsstillende set i lyset af de mange afholdte udgifter
til KB Hallen og til etablering af belyste kunstgræsbaner i Pile AM, uden at dette har
påvirket de sportslige afdelinger økonomisk.
Kasserer John D. Møller afsluttede med en gennemgang af balancen.
Dirigenten forespurgte, hvorvidt der var bemærkninger til gennemgangen af det reviderede
regnskab.
Ingen bemærkninger fremført.
Generalforsamlingen godkendte herefter Årsrapport 2017.

Kasserer John D. Møller gennemgik budget for 2018 samt informerede om satserne for
kontingent i 2019.
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Kontingent 2019
2016

2015

2019

2018

2017

Veteraner:

2,290

2.250

2.220

2220,-

2200,-

Seniorer:

2.870

2.850

2.800

2780,-

2760,-

Ungsenior:

2.290

2.250

2.220

2220,-

2200,-

1.810
1.640

1.770

1.700

1680,-

1660,-

1.500

1440,-

1380,-

Ungdom:
Børn:

1.570

—

Kontingentet opkræves med 50% pr. 1. januar og pr. 1. juli
Passive

460

440

420

Kontingentet opkræves pr. 1. januar

410,-1

400,-

Dirigenten meddelte, at det netop fremlagte var til information fra bestyrelsen.

5: VALG AF FORMAND.
Valg af formand jf. § 6 stk. 1 for en 2-årig periode
Formand Niels-Chr. Holmstrøm

Bestyrelsen foreslår genvalg

Generalforsamlingen godkendte valget med applaus

6: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER jf. § 6 og § 8..
6a: Valg af bestyrelsesindstillede bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Finn L. Meyer

Bestyrelsen foreslår genvalg

6b: Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Tennis:
Jens Vester

Bestyrelsen foreslår genvalg

Fodbold:
Henrik Frøling Pedersen

Bestyrelsen foreslår genvalg

Generalforsamlingen godkendte disse valg med applaus.

7: VALG AF REVISORER
Valg af Interne revisorer
Intern revisor Søren Clausen
Intern revisor Dino Turchi

Bestyrelsen foreslår genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg

Valg af ekstern statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet BDO

Generalforsamlingen godkendte dette.

Bestyrelsen foreslår genvalg

Ad 8: EVENTUELT
Ingen bemærkninger.

Dirigenten afsluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden og nedlagde herefter
sit hverv.
Formanden takkede Carsten Brink for sin indsats.
Generalforsamlingen afsluttedes med, at formanden bad forsamlingen rejse sig og udråbe
et K.B. Hurra for vor snart 142 år gamle klub.

For referatet:

,

Henrik Eigen rod
Direktør

Go endt, den II/ Y 2018:
..
arsten Brink
Dirigent

