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Ølstykke, den 23/02-2023 

 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918 

Referent: Mads Thomsen 

Dirigent: Christina Klingenberg 

Antal stemmeberettigede: 40 

Fremmødte: 31 

 

Velkommen: Formand Jakob Dietzer-Fog bød forsamlingen velkommen 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår Christina Klingenberg, som blev enstemmigt valgt.  

Christina takker for valget og orienterer forsamlingen om forløbet og udtrykker håbet om en god og saglig 

debat. Dirigenten fastslår, at generalforsamling er lovligt indvarslet og dermed beslutnings dygtig jvf. 

Vedtægterne.   

Dirigenten ønskede at tilføje to punkter til dagsordenen for generalforsamlingen, nemlig ”Valg af referent” 
tilføjes punkt 1 og tilføjelse af et punkt ”14 Evt.”. 
 

2. Valg af 2 stemmetællere 
Jimmy Quitzau og Bettina Hammelev. 
 
 
 

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse 

 

Ølstykke FC, Formandens beretning for 2022 

Vi starter som altid med at mindes de ØFC’ere, som vi desværre måtte sige farvel til, siden sidst vi var 

samlet.  

I år skal vi mindes Finn Bager som desværre er gået bort – Finn var med til at starte Forældreklubben op og 

var aktiv i støtteforeningen i mange år.  

Jeg vil gerne bede jer ære Finns minde med 1 minuts stilhed. 
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Lidt om baggrund 

 

- Det nye formandskab blev altså valgt på sidste års GF – mig som formand og Henrik Jensen som 
næstformand.  Den nuværende Kasserer (Ken Møller), UA-pige formand (Andreas Bakbøl) og 
OB/VET formand (Niels Skotte) fortsatte alle i bestyrelsen.  
 

- På samme GF blev der valgt ny Suppleant (Christina Klingenberg) ligesom et nyt udvalg (Event- og 
sponsorudvalg) også blev valgt 
 

- Ved den efterfølgende konstituering i udvalgene – blev Henrik Nielsen valgt som ny Senior formand 
og Henriette Hansen som ny formand for Event- og sponsorudvalget. 
 

- Så altså – 4 ”gamle” og 6 helt nye ansigter i bestyrelsen for ØFC efter GF 2022 – og de trak 
omgående i arbejdstøjet og gik i gang med arbejdet.  
 

- Blandt andet med den fremlagte plan for ”Fremtidens ØFC” som indehold 5 overordnede 
målsætninger: 

 

 
 Et liv hos ØFC  

 Klart definerede målsætninger for hele klubben (ungdom, senior og ob/vet) 

 Fokus på at skabe stærke sociale relationer 

 3-års mål og 5-års mål 

 ØFC’s helte 
 Vi skal hylde vores frivillige – de skal mærke, at de har en hel særlig betydning for 

ØFC 

 Alle trænere og holdledere får passivt medlemskab, så de har mulighed for at 

præge ØFC via deltagelse på GF. 

 Trænerne skal tilbydes kurser, som sikrer vores medlemmer den bedst mulige 

træning i ØFC 
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 Medlemmernes bestyrelse 
 Bestyrelsen skal være synlig og tilgængelig for klubbens medlemmer 

 Bestyrelsen skal sikre at medlemmerne informeres og gøres opmærksom på evt. 

deadlines i fht. f.eks. generalforsamling og forslag. 

 Kaffemøde med bestyrelsen 

 Medlemmer fra bestyrelsen deltager så vidt det er muligt i klubbens store 

arrangementer 

 Sponsor strategi 
 Der skal defineres en sponsor strategi for klubben 

 Det nedsættes et sponsor- og eventudvalg som skal arbejde med udvikling af vores 

eksisterende og nye sponsorer samt udvikling og afholdelse af sociale 

arrangementer i Ølstykke FC, til glæde for alle medlemmer af klubben. 

 ØFC ”On-line” 
 Klubben har brug for en ny visuel identitet herunder ny hjemmeside 

 Der laves en strategi for opslag og for hyppigheden heraf 

 

Lidt fakta om det første år for det ”nye hold” 

 

- Flot medlemsfremgang 
 fra 667 i januar 2022 til 803 i december 2022, altså en fremgang på 136 medlemmer (20%). 

Det er vi rigtig stolte over og specielt i én tid, hvor vi er i skarp konkurrence med andre 

sportsgrene og tilbud. 

 
- Flere fantastiske frivillige 

 Vi oplevede i 2022 tilgang af frivillige til vores klub – noget som gør os særlig stolte. At flere 

vælger at bruge deres sparsomme fritid i ØFC betyder meget for os og er noget, som vi 

værner meget om (fortælling om ØFC’s helte) 

 

- Fortsat sund økonomi 
 flere medlemmer, ny event og sponsorafdeling og fortsat god økonomistyring af vores 

dygtige kasserer og afdelingsformænd sikrer, at klubben fortsat har en sund økonomi – vi 

står et godt sted, og det giver muligheder for udvikling af vores klub. 
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- Én klub  
 Jeg er specielt stolt over at mærke, hvordan vi virkelig er rykket sammen som klub. På 

tværs af afdeling, alder og funktion, så har alle virkelig bidraget til fællesskabet og for at 

skabe en fantastisk udgave af ØFC. UA har desuden ansat Brian Bække som Head of 

Coaching (HOC), for at styrke og udvikle vores ungdomsafdeling yderligere.  

 
- God struktur 

 vores arbejde i bestyrelsen har også været under lup, hvor vi har forsøgt at blive mere 

skarpe og effektive på vores møder – og jeg synes, vi er kommet langt, men det kan stadig 

blive bedre. Vi har lavet opdaterede arbejdsbeskrivelser for alle udvalgsformænd, som 

bedre fortæller, hvad vi forventer af dem. Vi har indarbejdet det nye E&S i bestyrelsen, som 

har været med til, at løfte klubben yderligere. Der er lavet et overordnet årshjul for 

klubben, som bestyrelsen arbejder ud fra, for at sikre fokus og at vi leverer. 

 
- Tættere samarbejde med kommunen 

 Vi er meget bevidste om klubbens rolle i lokalsamfundet, og vi ønsker at bidrage aktivt til 

en bedre sundhed (fysisk og mentalt) for både unge som gamle. Vi har i den anledning haft 

besøg af Borgmester Vicky Holst Rasmussen, som var i praktik på vores anlæg og hjalp 

vores UA – Head Of Coaching med at træne en masse af vores unge medlemmer. Vi havde 

efterfølgende inviteret Vicky til en snak i klubhuset, hvor vi fortalte om de ideer og tanker, 

som vi har i forhold til et samarbejde med de lokale skoler og SFO’er. Det var virkelig noget, 

som kommunen gerne ville høre mere om, og vi tager de første skridt i 2023.  

 
- Taget initiativ til ny arbejdsgruppe 

 Vi har taget initiativ til en arbejdsgruppe med de øvrige foreninger i nærområdet, med 

visionen om at skabe en overordnet plan for området – helt konkret om at etablere en 

”Sportsby”. Vi har haft de første møder i foreningen og har også haft besøg af flere 

lokalpolitikere, som er interesseret i projektet. 

 

 

 

Ambitioner for 2023: 

- Fortsætte vores medlemsfremgang og runde 900 medlemmer i 2023  på vej mod de 1000 i 
2024! 

 Alle børn i vores nærområde, skal have ”været forbi” os 
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 Udvikling af nye tiltag for fastholdelse og tiltrækning af medlemmer 

 Fokus på uddannelse af vores trænere og ledere 

 
- Udvikle hele sportsområdet til glæde for både medlemmer, forældre og andre brugere i 

lokalområdet 
 Etablering af Sportskilen med Pannabane, Teqball bord, Fodtennis mv. 

 Forventes etableret i 2023 

 
- Udvikle vores sponsorindtægter  

 Vi vil skal finde nye sponsorer for 100.000 kr. i 2023 

 Flere skilte på bane 1 og bane 2 

 Flere bannere på kunstbanen 

 
- Indlede et struktureret samarbejde med de lokale skoler og SFO’er 

 Idrætstime på ØFC’s anlæg 

 Vi besøger skolerne og står for undervisningen 

 Fodbold er for alle i ØFC 

 
- Konkret plan for anlæg af ny kunstbane 

 Vi har fået ”go” for ny kunstbane 

 Mangler finansiering - Kulturborgmester er inviteret til møde 

 Placering – bane 1 er 1. prioritet. Lys er etableret og perfekt i forhold til cafe mv. 
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Til slut vil jeg gerne sige tak til alle dem som har været med til at gøre en kæmpe forskel for ØFC i løbet af 
2022 

- Tak: 

- Til Mustenslauget 

- Til kommunen og kommunens medarbejdere med Peter Ravn i spidsen 

- Til alle vores sponsorer som støtter ØFC 

- Til alle vores frivillige helte – trænere, ledere og andre frivillige ildsjæle som alle er én 
uundværlig del af klubben- det er jer som er ØFC 

- Til alle vores medlemmer som støtter ØFC i tykt og tyndt 

- Til vores forretningsfører Mads Thomsen for at bidrage til klubbens positive udvikling og for 
at hjælpe vores ”helte” i dagligdagen – vi ser frem til et rigtig spændende 2023 

- Til mine ”kollegaer” i bestyrelsen som alle har arbejdet benhårdt og målrettet for 
”Fremtidens ØFC” – jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet i 2023  

 
 
 
 
Spørgsmål:  
 
Hvor er den største tilgang af medlemmer?  
 
Svar: 
 
Drengeafdelingen og seniorafdelingen. 
 
 
 
 
Spørgsmål:  
 
Hvad er en pannabane?  
 
Svar: 
 
En 8-kantet bane med 2-4 mål og med 2 indgange til banen. Banen måler 6 meter i diameter.  
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 



7 
 

4. Afdelingsudvalgene aflægger beretning. 

 

Senior – Seniorafdelingens beretning v.  Henrik Nielsen   

2022 har på alle måder været et begivenhedsrigt år for seniorafdelingen med stor medlemstilgang, 

tilknytning af flere trænere og ledere, afholdelse af sociale aktiviteter og heldigvis en masse fodbold. 

 

Medlemmer 

Ved indgangen til 2022 var der i seniorafdelingen (kvindesenior og herresenior) samlet 55 medlemmer. 

Ultimo 2022 var der 125 medlemmer.  

Den store fremgang i medlemstallet skyldes: 

 At vi er blevet bedre til at fastholde eksisterende spillere - både kvindesenior og herresenior  

 At mange tidligere spillere er vendt ”hjem” til ØFC. 

 At vi har fået tilgang af spillere fra naboklubberne, som både er blevet tiltrukket at det sportslige 

set-up og ikke mindst det sociale miljø, der er blevet skabt på tværs af holdene. 

 At der med stor hjælp fra Alexander Diallo, er blevet startet et herresenior 8-mands hold op via et 

Facebook-opslag. HS8 er i dag ca. 30 spillere i truppen og der kommer løbende flere til som gerne 

vil spille motions-bold.   

 

Organisation 

Der har fra starten af året været et stort fokus på at bygge en større og stærkere organisation omkring 

seniorholdene. Vi har både oplevet stor tilgang af nye spillere men også haft et ønske om at udbygge det 

sportslige setup.  

Derfor har vi:  

 Tilknyttet Per Aagard Hansen som Teammanager for Herresenior og forlænget aftalen med Jesper 

Jensen som Holdleder.  

 Tilknyttet Jimmy Larsen som Teammanager for Kvindesenior – med primært fokus på KS1 

 Tilknyttet Nicolai Brandt og Jesper Holmsnæs som trænerteam for Kvindesenior med primært 

ansvar for KS1 

 Tilknyttet Martin Lund som træner for Herresenior med primært fokus på HS2 

 Forlænget aftalen med Christian Dahl, der sammen med Henrik Jensen er tilknyttet som 

trænerteam for KS2. 

 Tilknyttet Simon Lindahl som målmandstræner for Kvindesenior 
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 Tilknyttet Christine Kelm fra KS, SOME, som har gjort en stor indsats med at skabe en ensartet 

struktur for seniorholdenes profilering på de sociale medier.  

 Tilknyttet Per Aagaard Hansen som sportsmassør. Det er nu muligt for alle seniorspillere og U19-

drenge at få hjælp med skader og skavanker. 

 

Aktiviteter/Tiltag 

 Der er blevet ryddet op i massagerummet, så rummet nu kan bruges af klubbens sportsmassør, Per 

Aagard Hansen   

 Der er blevet skiftet låger i omklædning 1 og 2. Alle de små låger er fjernet og erstattet af 3 hhv. 4 

store låger. Alle spillere på KS og HS har fået tilbud om at få deres personlige kurv/hylde. Stor tak til 

Mads Pankoke og Kasper Riis og Per Aagaard Hansen for hjælpen.   

 Der er blevet ryddet op og sorteret i skabene i materialerummet. Det har givet mulighed for at flere 

nu har skabe i rummet til opbevaring af spillertøj og materialer. Således har U19D, U17D, U13D, 

U12D, Eventudvalget, UA-piger, HS8 og OB fået adgang til skabe. Der er stadig ledige skabe.     

 De presenninger der var opsat på hegnet på Bane 1, er alle fjernet, og man kan nu se hvad der 

foregår på Bane 1.  

 Seniorspillernes aktivitets-/festudvalg har medvirket til at skabe nogle sociale rammer som 

fastholder og tiltrækker spillere. Stor tak for indsatsen. 

 Der er planlagt træningslejr for HS på Bornholm i slutningen af februar måned. 

 Vi har påbegyndt integrationen U19-drenge på HS. Til sommer overgår 15 drenge til senior-fodbold. 

For første gang i mange år er det lykkedes at føre en drenge-årgang hele vejen op igennem 

ungdomsrækkerne og frem til senior. Som et led i integrationen skal 5 U19-drenge med på 

træningslejr på Bornholm. 

 

Resultater 

Herresenior – HS1: 

Forårssæsonen endte desværre med en nedrykning fra Serie 1 til Serie 2.  

 

Efter en lidt svær start på den nye tilværelse i Serie 2, så fandt holdet i løbet af efteråret hinanden og ligger 

midtvejs i turneringen 3 point fra 1. pladsen. Målsætningen er at spille med om oprykning til Serie 1  
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Herresenior – HS2: 

Som et resultat af de mange nye spillere på herresenior blev der oprettet et HS2, som i foråret var tilmeldt i 

serie 6.    

 

Ved starten af efterårssæsonen, blev HS2 rykket op i serie 4, for at ramme et højere sportsligt niveau 

Holdet klarede sig rigtigt fint og skal spille oprykningsspil til Serie 3 her i foråret.  

 

Herresenior – HS8 

Overskriften er ”hyggebold og socialt samvær”, et koncept der har vist sig at være stor interesse for. På 

bare 6 måneder er der blevet tilknyttet spillere. Holdet spiller med i 8-mandsturneringen, og efter en lidt 

hård start, så er de første sejre begyndt at komme. Stor tak til Alexander Diallo for indsatsen.  

 

Kvindesenior - KS1 

Forårssæsonen bød på endnu en oprykning til vores KS1. Øst-rækken vundet i suveræn stil, og vi kunne nu 

igen tilbyde division-bold i ØFC. Springet fra Øst-rækken til 2. division, har dog vist sig at være lidt større 

end forventet og kombineret med skader og decideret uheld i afgørende kampe, har givet i en lidt hård 

start på tilværelsen som divisionshold. Vi vil i den sammenhæng gerne sige stor tak til Henrik Iversen for 

hans dedikerede indsats for vores KS-trup. 

KS1 skal i foråret spille nedrykningsspil med en målsætning om overlevelse i 2. division. 

 

Kvindesenior – KS2  

KS2 består hovedsageligt af vores ung-senior. Holdet har til formål at modne og udvikle spillerne til KS1. KS2 

har både i foråret og efteråret spillet i Serie 2, hvor målsætningen for efterårssæsonen var en oprykning til 

Serie 1. Det glippede desværre, men målsætningen er intakt, og de går efter oprykning her i forårssæsonen.  

 

Seniorudvalget består af:  

Henrik Nielsen 

Henrik Jensen  

Per Aagard Jensen  

Kommentar:  

Ros til opbygning af seniorafdelingen fra forsamlingen.  
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Pige – ungdomsafdelingen v. Andreas Baksbøl: 

Pigeafdelingen består af ca. 130 medlemmer fordelt fra u7-u18 (indtil foråret 2022, hvor vi rykkede u18 

pigerne op til senior afdelingen). 

Til at guide, støtte og træne disse medlemmer består pigeafdelingen, også af et godt mix, af 

supermotiveret, dygtige og tålmodige trænere og ledere. Dagligt leverer de en kæmpe indsats og sikre, at 

vi har nogle fantastiske rammer for vores piger i Ølstykke FC.  

Udover hundredvis af træningstimer, kampe og stævner har året også budt på oplevelser og aktiviteter 

udenfor banen. 

Sædvanligvis lagde vi ud med flaskeindsamlingen, som årets første store begivenhed. Trods usikkerhed om 

gennemførelsen og lidt ændringer af konceptet pga. Corona, lykkedes det igen at skabe en super hyggelig 

dag og samle en god skilling ind til de deltagende medlemmer.  

En hyggelig dag med godt samarbejde på tværs af afdelinger. Tak for hjælpen til alle de frivillige, forældre, 

trænere, ledere og de deltagende piger og drenge. Og selvfølgelig borgerne i Ølstykke og omegn. 

Pigeafdelingens årlige Kick off blev også afholdt i starten af året, hvor vi var ca. 25 deltagere. En god 

tradition, som fremover vil foregå på tværs af afdelingerne. 

Foråret bød på vores årlige skolestævne for Ølstykkes piger op til 6. klasse, samt Ølstykke FC Mini cup i 

stærkt samarbejde med drengeafdelingen havde vi besøg af over 90 hold. Selvfølgelig blev begge dele 

afholdt i samme weekend. 

Foråret 2022 blev også tiden hvor dialog og tæt samarbejde, blev konverteret til en fuldgyldig indlemmelse 

af vores u18 piger til senior afdelingen. Ca.15 piger skiftede hermed ungdomsbolden ud med senior bold. 

Det er vel 5 år siden, at dette har kunne lykkedes. Vi er selvfølgelig meget stolte af denne bedrift. Det har 

krævet en kæmpe indsats af pigernes trænere/ledere op gennem ungdomsårene, samt stor åbenhed, 

gæstfrihed og anerkendelse fra seniorafdelingen – tak for det.    

Hen over sommeren har afdelingen også bidraget ved Ølstykke FC´s afholdelse af DBU´s Final 4 stævne. 

Igen kræver det koordinering og stærkt samarbejde på tværs af alle afdelingerne i Ølstykke FC. Udover en 

masse gode fodboldkampe, blev der langet pølser og pommes frites mm. over disken til de mange 

deltagere og deres publikum. En rigtig hyggelig og travl klub dag, som ikke kan lade sig gøre uden hjælp fra 

alle de frivillige, forældre, trænere/ ledere og medlemmerne selv. Tak igen. 
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I samme weekend afholdt vi vores årlige afslutningsfest i Ølstykke hallen, hvor der blev holdt taler og 

uddelt diverse kåringer på årgangene. 

Efter succesen i foråret med Minicup, fik eventudvalget stablede et lignende stævne på benene i efteråret 

og igen med over 90 hold og samarbejde på tværs af ungdomsafdelingerne. Igen en god og hyggelig 

klubdag på vores fantastiske anlæg. 

Året sluttede sædvanligvis af med Nissebold d. 24. december i Maglehøj hallen. En hyggelig tradition, som 

pigerne ynder at deltage i, hvis tiden tillader det. 

 Udover den almindelige træning tilbyder vi i Ølstykke FC også Legebold for børn i alderen 2-5 år. Disse 

”træninger” bliver styret og afholdt med hjælp fra 7 ungtrænere, der 3 ad gangen sikre dette tilbud søndag 

efter søndag. Alle ungtrænere er tilknyttet klubbens pigeafdeling.  

DBU´s Disney forløb forsatte også i 2022, dog ikke med så stor succes som året før, men igen sikrede 

pigeafdelingen at der er et sjovt og lærerigt tilbud til byens små prinsesser i fodboldstøvler.   

Brøndby samarbejdet er også forsat i 2022 med specifiktræninger, besøg på stadion både kvinde og 

herrekampe, kurser og meget andet – Tak for året, god sparring og dialog. 

En stor tak skal også lyde til alle frivillige, forældre, trænere/ledere og pigerne for at alle sammen hjælper 

og bidrager til stor glæde for vores medlemmer. 

Tak til pigeudvalget 

Tak til den nye bestyrelse for et godt og begivenhedsrigt første år 

En særlig tak til vores sponsorer, som støtter os.  

Pigeudvalget består af: 

Andreas Bakbøl (formand) 

Henriette Hansen Årgangsleder u7-u9 

Betina Hammelev Årgangsleder u10-u11 

Linda Lehmann Årgangsleder u12-u13 

Tina Brun Johnsen Årgangsleder u14-u16 

Linda Jæger Gjerløv Årgangsleder u14-u16 
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Jimmy Pokorny Quitzau Webside medansvarlig 

 

Drenge - Ungdomsafdelingens beretning v. Jakob Fog (Christian Bendtsen): 

Vores kære UA-drenge formand er pt. på ferie, og da jeg samtidig har været fungerende formand i årets 

første 9 måneder, så har jeg fået æren af at lave beretningen for UA-drenge.  

Jeg (Jakob) startede jo som formand for UA-drenge i 2022, men stillede i marts op til formand for ØFC og 

blev valgt. UA-drenge skulle derfor have ny formand og efter en del søgning (og pres), fik jeg heldigvis 

overtalt Christian Bendtsen overtage posten pr. 1. oktober 2022.  

Det har været et endnu et rigtig spændende år for UA-drenge hvor vi endnu én gang har formået at 

tiltrække nye medlemmer samtidig med, at vi har fastholdt dem som allerede var hos os. Vi har jo rigtig 

mange dygtige spillere i UA og det er derfor helt naturligt at nogle af vores spillere tiltrækker sig interesse 

fra de større klubber i området og derfor er enkelte spillere flyttet ”opad” – helt i tråd med vores strategi.  

Fakta er at vi nu er 407 medlemmer i UA-drenge mod 349 i januar 2022 – en vækst på 58 medlemmer. 

Vi har desuden fået tilgang af endnu flere dygtige og engagerede trænere og ledere og vi ser derfor frem til 

et meget spændende 2023, hvor vi håber at vi kan løfte dette endnu mere.  

Strukturelt står vi ganske godt rustet og har stort set min. 1 hold i alle årgange – startende fra Legebold / 

U5 og op til U19, hvilket har været et projekt for UA-drenge igennem de sidste par år og derfor er det noget 

som vi er særlig stolte af.  

For at styrke og videreudvikle dette, ansatte vi pr. 1 september Brian Bække som UA – Head Of Coaching. 

Brian skal agere ‘på banen‘ blandt alle klubbens ungdomstrænere og overordnet sikre, at der en ”gul” tråd i 

klubben. Det er klubbens ambition, at det skal være sjovt og udviklende at være fodboldspiller i ØFC - både 

fodboldmæssigt og socialt. Vi ønsker at fastholde vores ungdomsspillere, så der skabes en naturlig 

fødekæde til vores seniorhold, hvilket HOC skal hjælpe med at opbygge en stærk kultur omkring.  

Vi har igen i år haft et rigtig godt samarbejde med Brøndby omkring træning af vores mest træningsparate 

spillere på årgangene fra U9 til U12 på Ølstykkes anlæg – noget som både spillere og trænere for rigtig 

meget læring ud af.  
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Vi har netop – med opbakning fra klubbens ledelse – lavet aftale med Brøndby omkring et forløb med en 

klubrådgiver som vil lave en dybdegående gennemgang af vores drenge afdeling gennem observation 

analyse af vores nuværende træningsmiljø.  

Der har som altid også været masser af sociale aktiviteter i ØFC – vi startede som vanligt med den årlige 

Corona indsamling (Flaske indsamling), hvilket er en fantastisk klubevent – noget som virkelig viser hvad vi 

kan som klub.  Desuden har vi med stor succes haft rigtig mange hold med i vores egen Mini Cup (både 

forår og efterår, som E&S arrangerer), ligesom flere hold har deltaget i stævner rundt omkring i DK og 

udland – og alle har repræsenteret ØFC på fornemmeste vis.  

 

Stor ros til den nye afdeling - Event- og sponsorafdeling – som virkelig har bidraget til et fantastisk 

fællesskab, både på de enkelte hold, men også på tværs af årgange og afdelinger. Eksempler på disse er 

Kickoff, DBU Finals samt Mini Cup hvor vi møder hinanden på kryds og tværs. 

Vi er også meget stolte over den udvikling flotte udvikling som vi har haft i vores sponsorindtægter, hvilket i 

høj grad skyldes det arbejde som Event- og Sponsor afdelingen har gjort i forhold til at strukturere opgaven. 

 

Til slut vil jeg sige en særlig stor tak til de mange frivillige trænere, holdledere, årgangsledere og ikke mindst 

sponsorer samt øvrige samarbejdspartnere som alle er med til at gøre en kæmpe forskel for ungdommen i 

ØFC. Tak til Mads på kontoret for al hans hjælp omkring praktik m.m. – tak til den nye bestyrelse for et 

rigtig godt samarbejde i det forgange år. Til sidst også kæmpe tak til Betina Hammelev for hendes store 

arbejdsindsats i forhold til bestilling af trænertøj, kamptøj m.m. hos Unisport. 

Ungdomsudvalg – UA-drenge 

Navn Årgang 

Henrik Nielsen U19 

Peter Graa U15-U17 

Nicolai Schjellerup  U14 

Mads Svenstrup U13 

Brian Rasmussen U12 
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Casper Grønlund U11 

Morten Nielsen U10 

Martin Meisler U9 

Brian Thykjær U8 

Andreas Strøyer U7 

Katja Monique U5-U6 

Christian Bendtsen UA 

  

Oldboys/veteran afdelingens beretning v. Niels Skotte: 

I OB-afd. går det godt. 

 

Der er lidt afgang i ny og næ, men også nye spillere finder vej til ØFC, enten via naboer der hiver en mand 

med til bold, eller via tilflyttere til kommunen, som oftest finder os på Nettet / Facebook el. tilsvarende 

steder. 

 

Vi har i 2022 fået et Old-boys hold tilmeldt turneringen. De begyndte i sommeren 2022 som et 8-

mandshold, men de er hen over efteråret og vinteren blevet så mange, at de har spillet 11 mands bold.  

I sæsonen 2023 bliver de tilmeldt SBU’s 11-mands turnering. 

 

Vi har ligeledes fået et dame-motionshold. De kan pt. ses på kunsten tirsdage kl. 19,30, hvor de motionerer, 

hygger og går til stålet. Super godt initiativ. 

 

I afdelingen er der d.d. 6 turneringshold, fordelt på 1 stk. +32 hold, 1 stk. +40 hold, 3 stk. +50 hold og 1 stk. 

+65 hold. 

Vi arbejder på at få startet et +55 hold, så ’springet’ ikke er så stort. 

 

Alt i alt kører afdelingen fornuftigt og medlemstallet er stabilt omkring de 90. 
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OB-udvalget består af: 

+32: Christian Paaske & Frank Andersen 

+40: Claus Hansen & Jens Olsen 

+50: Anders Bach Sørensen & Alexander Højmark Nielsen 

+50: Henrik Rasmussen & Flemming Wiil-Andersen 

+50: Niels Skotte (ob-formand) & Per Weile 

+65: John Hansen 

Vinterbaneudvalg: Benny Pedersen & Stig Hansen 

 

Kommentar: 

Det skal lige nævnes at +50 vandt endnu et sjællandsmesterskab.  

 

 

Event – og sponsorudvalgets beretning v. Henriette Hansen  

 

Event- og Sponsorudvalget generelt 

 

 Månedlige møder med planlægning osv. 

 SoMe er kommet under udvalgets ”vinger” 

 Sponsorkoncept som alle kan bruge 

 Sponsorkontrakter på alle nye sponsorer 

 Bannere på kunsten 

 Centralisering af tøjindkøb hos Unisport 

 Nogle ansøgninger til fonde har vi været drivere på 

 Julehilsen til sponsorer 
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Eksempler fra året 2022 der gik med udvikling og gode oplevelser 

 

 Tilfredsstillede afvikling af DBU Sjællands ”Finals” 

med ca. 2500 gæster på stadion i 2 dage. 

 Pantindsamling med  

100 medlemmer, samt forældre, trænere og ledere. 

Fantastisk resultat 

 Lancering af den legendariske  

ØFC Kageperson 

 2 store børnestævner i foråret og efteråret med 900 

deltagende børn i alderen 6-10 år, og ca. 4000 gæster på stadion 

 Genåbning af stemning på Bane 1 når kvinderne spiller. Så vidt muligt også  

musik og speak. 

 3 x fællesarrangementer i klubhuset for alle trænere og ledere 

 10 sponsormøder i klubhuset. 14 nye sponsorer. 

SoMe 

 Dedikeret og dygtig SoMe frivillig 

 Stigende antal input bliver indsendt så vi får liv 

 Flotte kampoplæg 

 Så vidt muligt sponsorpromovering 

 Hovedrengøring 

 Lidt nyt design 

 Endnu ikke helt færdig med på vej 

Kæmpe tak til, Henrik Nielsen, Christian Bendtsen og Gitte Markvardsen som har valgt at udtræde at 

udvalget, men stadig hjælpe til ved arrangementer.  

Event – og Sponsorudvalget består af: 

Henriette Hansen  
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Christine Kelm  

Brian Rasmussen  

Jannie Koch Olsen  

Christina Klingenberg 

Spørgsmål:  

Er konceptet lagt ud til afdelingerne?  

Svar:  

Ligger på træner/leder – Facebook. Skal måske også ud til medlemmer/forældre så der kan skabes mere 
trafik.   

 
 

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 1.1 til 31.12 til godkendelse 

Regnskabet for 2022 / Budget 2023 er i overensstemmelse med aftale på generalforsamlingen i 2021 blevet 

offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette godt nok i en ikke 

revideret udgave, men denne er ikke siden blevet ændret, og en endelig udgave ligger nu på klubbens 

hjemmeside. 

Regnskabet for 2022 er første regnskab i flere år, som på ingen måder er påvirket af Covid-19. Det har 

været et år, hvor aktiviteten har været normal, og hvor stævner, som vi kendte det før Covid-19, er blevet 

gennemført, og dette med stor succes. 

Regnskabet udviser et overskud på kr. 100.821, som bestyrelsen finder tilfredsstillende. At overskuddet er 

blevet så godt, hvilket i klubbens ånd ikke er et mål i sig selv, skyldes forskellige parametre, hvor de mest 

iøjnefaldende er: 

 Øgede kontingentindtægter som følge af en medlemstilgang hen over året på ca. 20% 

 Øgede sponsorindtægter som følge af fokusering på området ved oprettelse af Event- og 

Sponsorudvalg 

 Gennemførelse af både Final4, Ølstykke Cup og Efterårscup, som de seneste år ikke er blevet 

gennemført grundet Covid-19. Samlet har disse stævner genereret et overskud i størrelsesordenen 

tkr. 100 

 Fritvalgskontoen hos Unisport er i 2022 blevet brugt flittigt. Dette kan ses i Fælles, hvor indtægten 

på dette isoleres, hvor de enkelte afdelinger belastes den normale omkostning 
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På omkostningssiden kan nævnes: 

 I Fælles er der udgiftsført tkr. 74 vedr. indkøb af Pannabane og Teqball bord. Modtaget tilskud fra 

Egedal Kommune i 2021 på tkr. 20 er blevet modregnet 

 Senior har haft en markant medlemstilgang, og nye hold har skulle have spilletøj. Desuden er der 

tøjmæssigt opgraderet/ligestillet HS og KS imellem. Desuden har KS1 haft en bustur til kamp i 

Kolding 

 UA-drenge har ligeledes haft medlemstilgang og spillertøj er indkøbt. Dette dækkes dog i stor grad 

ind af sponsorindtægter 

Endelig skal med tak nævnes, at vi fra Erhvervsklubben for ØFC har modtaget tkr. 18. Disse penge blev givet 

med et ønske om, at de blev øremærket. Dette har vi gjort ved at indhente et tilbud på lægter m.v. til brug 

for renovering af stolerækkerne på bane 1. Omkostningen til dette er ligeledes taget i regnskabet. 

Som vi skriver i beretningen, så er vi ambitiøse, og vi ser det som essentielt for klubbens videre udvikling, at 

der på sigt etableres endnu en kunststofbane. Derfor går vi også, uden tøven, med et væsentligt overskud 

for året for en styrkelse at egenkapitalen og vores likvider.  

Budget 2023 er i direkte forlængelse af regnskab for 2022 udarbejdet med en ambitiøs tilgang om flere 

medlemmer, øget fokus til sponsorer/sponsorindtægter, samt afholdelse af stævner. For at synliggøre 

Eventudvalgets arbejde, har vi i Budget 2023 valgt at udskille deres arbejde fra de nuværende afdelinger, 

som de indtil 2022 har været integreret i. For ikke at oprette flere afdelinger, er Event fra og med 2023 en 

del af afdelingen Café, dog med egne konti, så vi løbende kan isolere og fremkomme med separat regnskab. 

Budget 2023 udviser et overskud på kr. 95.900. 

Kommentar:  

Rigtig flot gennemgang og flot resultat.  

Spørgsmål: 

Hvad koster en kunststofbane?  

Svar:  

6-7 mio.  

Årsregnskab godkendt af forsamlingen.   
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6. Indkomne forslag. 

- Opdatering af vedtægter 

Henrik Jensen (næstformand) gennemgår forslag til vedtægtsændringer. Vedtægterne er lavet i samarbejde 

med Line Pointinger, som er advokatfuldmægtig. Line skulle have været at gennemgå vedtægter i dag, men 

er desværre syg. Derfor gennemgår Henrik Jensen. 

 

Paragraf 5 (afholdelse af GF) med følgende sætning:  

”Alle medlemmer, der er fyldt 15 år på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen, har en personlig 

stemmeret. Disse medlemmer kan udøve deres stemmeret ved at give et andet medlem skriftlig fuldmagt til 

at stemme på medlemmets vegne.” 

Kommentar: 

Det er et for stort ansvar for nogle 15/17-årige at skulle stemme på en GF. Med det nuværende tekstforslag 

kan mit 15-årige barn ikke give mig som forælder fuldmagt til at stemme, medmindre jeg selv er medlem af 

klubben. 

 

Paragraf 5 (afholdelse af GF) med følgende sætning:  

"Bestyrelsen kan indsætte en ny formand i et udvalg, hvis den eksisterende formand for et udvalg går af i 

valgperioden. Denne indsættelse kan ske uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling."  

Kommentar:  

Protest mod, at bestyrelsen kan gå ind i et udvalg og indsætte udvalgets formand.   

Efter gennemgangen konstaterede dirigenten, at der for at et forslag om vedtægtsændringer kan vedtages 

kræves 2/3 flertal blandt alle stemmeberettigede, jf. vedtægternes §5. Fremmødet til generalforsamlingen 

gør det ikke muligt at vedtage forslaget, hvorfor der ikke stemmes om det. 

Bestyrelsen vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan stemmes om 

vedtægterne. Her kan disse vedtages såfremt der er 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. Bestyrelsen fastlægger dato til næstkommende bestyrelsesmøde d. 01-03-2023.  
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7. Valg af formand, næstformand og kasserer  

 
Kasserer: Ken Kragh Møller – modtager genvalg - VALGT 
 
Næstformand: Henrik Jensen – modtager genvalg - VALGT 

 

8. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalgte repræsentanter. 
Christina Klingenberg - modtager genvalg - VALGT 
 
 

9. Valg udvalg 
 
UA-drenge indstiller. 
Henrik Nielsen U19 
Peter Graa  U15-U17 
Nicolai Schjellerup  U14 
Mads Svenstrup U13 
Brian Rasmussen U12 
Casper Grønlund U11 
Morten Nielsen U10 
Martin Meisler U9 
Brian Thykjær U8 
Andreas Strøyer U7 
Katja Monique U5-U6 
Christian Bendtsen  
 
Ingen andre ønsker at indtræde. 
 
UA-piger indstiller. 

Andreas Bakbøl  

Henriette Hansen Årgangsleder: u7-u9 

Betina Hammelev Årgangsleder: u10-u11 

Linda Lehmann Årgangsleder: u12-u13 

Tina Brun Johnsen Årgangsleder: u14-u16 

Linda Jæger Gjerløv Årgangsleder: u14-u16 

Jimmy Pokorny Quitzau:  Webside medansvarlig 

 
Ingen andre ønsker at indtræde. 
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OB-afdeling indstiller. 

+32: Christian Paaske & Frank Andersen 

+40: Claus Hansen & Jens Olsen 

+50: Anders Bach Sørensen & Alexander Højmark Nielsen 

+50: Henrik Rasmussen & Flemming Wiil-Andersen 

+50: Niels Skotte & Per Weile 

+65: John Hansen 

Vinterbanudv.: Benny Pedersen & Stig Hansen 

 
Ingen andre ønsker at indtræde. 
 
Senior-afdeling indstiller. 
Henrik Nielsen 

Henrik Jensen 

Per Hansen 

Ingen andre ønsker at indtræde. 
 
Sponsor – og eventudvalget 
 
Henriette Hansen  
 
Christina Klingenberg 
 
Christine Kelm  
 
Brian Rasmussen  
 
Jannie Koch Olsen  
 
Betina Hammelev 
 
Mathias Merz 
 
Brian Thykjær 
 
Maj-Britt Quitzau 
 
 
Valgene gælder for 1 år, og udvalgene konstituerer sig efterfølgende i løbet af 14 dage. 
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10. Valg af 1. suppleant til hvert udvalg. Valgene gælder for 1 år 

Ingen ønsker at indtræde 

 
 

11. Valg af evt. øvrige udvalg. Valgene gælder for 1 år. 

Udgår da ingen har stillet forslag om nye udvalg.  

 
 

12. Valg af 2 revisorer. Valgene gælder for 1 år 

Bo Olsen og Jesper Peulicke – modtager begge genvalg – VALGT 

 

13. Valg af revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år. 

Henrik Nielsen – modtager genvalg - VALGT 

 
14. Eventuelt 

 Spørgsmål: Er der udsigt til at der kommer bedre parkeringsforhold? 
 
Svar: Der er dialog med kommunen om det. Det er fortsat planen at stykket mellem klubhuset og 
svømmehallens parkering skal inddrages til parkeringsareal. Det har været i planerne i mange år, og 
der er ikke nogen dato, men bestyrelsen holder fast i dialogen med kommunen om det. 
 

 Spørgsmål: Hvordan ser det ud med at få forbedret forholdene omkring varmt vand i 
omklædningen? Der har gennem en længere periode ikke været varmt vand. 
 
Svar: Vi har haft kommunen ude i sidste uge, de har løst problemet, så der nu igen skulle være 
varmt vand i bruserne. 
 

 Bestyrelsens ønsker at genoptage udnævnelse af Æresmedlemmer ved årets generalforsamling, jf. 
§9 i vedtægterne. 
Årets Æresmedlem 2023 er: Jørgen Peter Hansen.  
 
 
 
Dato: 01/03-2023   Dato: 01/03-2023 

 
 
 
_______________________________________                   ________________________________________ 
Christina Klingenberg   Mads Thomsen 
Dirigent    Referent 
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