
 

Referat af Generalforsamling i OBK d. 28-2-22 

Fremmødte: 12 personer 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

Henrik Kryger foreslog John Thrane, der blev valgt som dirigent. 

John startede med at konstatere, at Generalforsamlingen var varslet i rette tid og 

afholdes jf. klubbens love. 
 

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode 

Formand Henrik Kryger fremlagde en generel beretning for OBK om året 2021. 

Beretningen kan læses i sin fulde længde på www.obk.dk  

 

Kommentarer til beretningen: 

Har OBK fået kompensation gennem COVID19 perioden?  

Svar: Spørgsmålet besvares ifm. gennemgangen af regnskab 2021. 

 

Findes der beskrevne arbejdsopgaver for de poster, som der mangler frivillig hjælp 

til? Hvis det synliggøres, hvilke opgaver der mangler hjælp til, tror forsamlingen at 

der er en del der gerne vil hjælpe til. 

Svar: Ja, Martin Eriksen er i gang med at skabe overblikket – dokumenterne hænges 

op i hallen og lægges på hjemmesiden. 

 

Ligaholdet har haft en god sæson; har det givet mod på at stile højere i den 

kommende sæson?  

Svar: Vi kører meget efter ”Made In Odense” konceptet og vi kommer derfor ikke til 

at købe en hel masse udenlandske spillere – det er vores egne spillere vi gerne vil 

prioritere. 

 

Har vi gjort os nogen overvejelser om de seniorspillere, der er flyttet fra OBK? 

Svar: Vi vil gerne forsøge at holde på folk, men OBK er en elitær drevet klub, hvorfor 

der vil være nogen der med tiden ønsker at prøve noget andet. 

  

3. Fremlæggelse af regnskab 2021 til godkendelse og budget 2022 forelægges  

Kasserer Michael Jørgensen fremlagde regnskabet for 2021 for de fremmødte til 

godkendelse. 

 

Regnskabet udviser et overskud på 274.743 kr. for 2021. Det gode resultat er i høj 

grad hjulpet godt på vej vha. de forskellige hjælpepakker, som vi har kunne søge. 

Der henvises til regnskabets poster og noter for en specifikation af resultatet. 

Egenkapitalen er nu vendt til at være positiv, efter at have været negativ i mange år. 

Egenkapitalen udgør ca. 217.000. pr. 31. december 2021. 

 

Kasserer Michael Jørgensen fremlagde budgettet for 2022 for de fremmødte. 

Budgettet blev taget til efterretning af Generalforsamlingen. 

 

4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende er på valg og ønsker genvalg/valg: 

- Henrik Kryger blev valgt (formanden er på valg hver år)  

- Andreas Bassett blev valgt (for en 2. årig periode) 

- Jeanette Lund blev valgt (for en 2. årig periode) 

- Oliver Thomsen blev valgt (for en 1. årig periode) 

 

De to sidste poster (ungdom/events) er vakante, hvorfor bestyrelsen fik 

forsamlingens tilladelse til at arbejde videre med at finde personer til posterne. 

Bestyrelsen tager initiativ til at holde et bestyrelsesmøde, hvor interesserede i 

ungdomsposten kan deltage og snuse til opgaverne.  

 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Generalforsamlingen valgte Kenneth Jørgensen fra Revision Råd, Odense til revisor i 

OBK. 

http://www.obk.dk/


 

Valg af revisorsuppleant var ikke nødvendigt, når der som her er tale om et firma, 

der varetager opgaven. 

  

6. Behandling af indkomne forslag  

Intet – der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Evt.  

Send gerne information ud om arrangementer i bedre tid, så folk kan nå at orientere 

sig og planlægge dagene.  

 

Formand Henrik Kryger takkede John Thrane for hans opgave som dirigent ved 

Generalforsamlingen. 

 

 

For referat, Odense d. 7. marts 2022 

Jeanette Lund 

 

 

 

 

 

Formand 

Henrik Kryger Madsen 

 

 

 

 

 

 

Dirigent 

John Thrane 

 

 


