
Referat af Generalforsamling i Svendborg forenede Boldklubber 
Torsdag den 11. juni kl. 19.30 
På adressen Tipsvænget 4, 5700 Svendborg 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent og indskud 
5. Eventuelle forslag 
6. Valg af bestyrelse og udvalg 
7. Valg af 1 ekstern revisor og der kan vælges 2 interne revisorer 
8. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent: 
Advokat Henning Moritzen blev enstemmigt valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. 
Dirigenten konstaterede endvidere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

Ad 2. Drøftelse af samarbejde med Oure FA: 
På vegne af bestyrelsen fremlagde Morten Frederiksen (Formand) beretning for året 2019. Beretningen 
blev enstemmigt godkendt. 

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 
Statsautoriseret revisor Ole Nielsen fremlagde regnskabet for året 2019. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt. 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent og indskud: 
Der var ingen ændringer til kontingentsatser. 

Ad 5. Eventuelle forslag: 
I forbindelse med opførelsen af nyt klubhus fremsatte bestyrelsen følgende forslag til afstemning: 

"Generalforsamlingen i SfB giver den samlede bestyrelse mandat til at sælge/ afvikle det nuværende 
klubhus i forbindelse med, at der etableres nyt klubhus ved idrætscenteret". 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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Ad 6. Valg af bestyrelse og udvalg: 

Morten Frederiksen gik af som Formand. 
Villads Engstrøm blev enstemmigt valgt som ny Formand 

Steffen Larsen trådte ud af bestyrelsen. 
Bjørn Andersen var tidligere trådt ud af bestyrelsen. 

Thomas Boding blev valgt til bestyrelsen 
Morten Larsen blev valgt til bestyrelsen 

Den nye bestyrelse i SfB består således af: Villads Engstrøm, Thomas Boding, Morten Larsen, Mikael Klejs, 
Rene Sundstrøm, Steffen Kremmer og Finn Høffner 

Ad 7. Valg af 1 ekstern revisor, og der kan vælges 2 interne revisorer: 
Statsautoriseret Revisor Ole Nielsen, fra Revisionsfirmaet Edelbo, blev enstemmigt genvalgt som ekstern 
revisor. Der blev ikke valgt nogle interne revisorer. 

Ad 8. Eventuelt 
To punkter blev bragt op under eventuelt: 

1) Etableringen af den selvejende institution SfB-Huset 
Steffen Kremmer oplyste om, at der som en del af processen omkring opførelsen af det nye klubhus 
er etableret den selvejende institution SfB-Huset. Det bliver denne legale enhed, som kommer til at 
eje det nye klubhus og SfB bliver lejere. Der vil til enhver tid være sammenfald mellem bestyrelsen i 
fodboldklubben SfB og den selvejende institution SfB-Huset. 

2) Status på opførelse af nyt klubhus 
Steffen Kremmer og Villads Engstrøm gav en opdatering på situationen omkring opførelsen af nyt 
klubhus til SfB og fremviste opdaterede tegninger. Økonomien for projektet er nu på plads og 
projektet forventes at starte i juli 2020 og være afsluttet inden sommeren 2021. 

Svendborg den 11/6 - 2020 

Referent: 

Morten Frederiksen 
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