
Generalforsamling Frejas Fodboldvenner afholdt den 17. november 2022 kl. 17.00 i Freja klubhus. 
 
 
Følgende dagsorden blev gennemgået: 
 
1 Valg af dirigent: 
 
Bent Just blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigent kunne konstatere at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet. Såfremt der skulle blive brug for stemmetæller blev Jens Bramming og Carsten 
Brandenborg  foreslået og valgt. 
 
2 Formandens beretning: 
 
Beretning vedl. som bilag til dette referat. 
 
Beretning blev taget til efterretning med følgende kommentarer 
 
Carsten Brandenborg foreslog at man evt. kunne gennemgå årbøger for de tidligere hold og udsende 
invitationer til medlemskab af Frejas Fodboldvenner til disse. 
 
Robert Jensen spurgte til officielle kontakter i Freja Fodbold, hvortil Mark R. kunne fortælle at det 
var forsøgt via Lars Knudsen og at man i bod 7 til Randers FC´s hjemmekampe uddelte flyers vedr. 
evt. medlemskab af Frejas Fodboldvenner. 
 
3 Kassereren aflægger revideret regnskab: 
 
Peter Andersen gennemgik det på generalforsamlingen udleverede regnskab for 2022 og kunne 
berette at der i regnskabsåret ikke var afskrevet kontingenter ligesom der ved regnskabsafslutningen 
alene var en restance på kr. 150. 
 
Årets overskud var på kr. 54.283,37 og foreningens egenkapital var på kr. 219.865,18. 
 
Regnskab blev godkendt med en kommentar fra Carsten Brandenborg om at man evt. skulle forhøje 
beløbet til årets fund og årets æresspiller til evt. kr. 2.500,-/kr. 5.000,-  - en beslutning der var lagt 
ud til bestyrelsen. 
 
4 Kontingent fastsættelse iht. paragraf 4: 
 
Kontingentet fortsætter uændret. 
 
5 Indkomne forslag: 
 
Der var forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring af § 3 ”Behandlingen af ansøgninger sker 2 
gange årligt pr. 1. april og 1. oktober”. Forslaget havde følgende ordlyd  ”Behandling af 
ansøgninger sker 2 gange årligt pr. 1. maj og 1. oktober” 
 
Ændringsforslag vedtaget uden kommentarer. 
 



 
6 Valg ifølge paragrafferne 7 og 9: 
 
På valg til bestyrelsen var Peter Andersen og Bjarne Christiansen, som begge modtog genvalg. 
Både Peter Andersen og Bjarne Christiansen blev genvalgt uden modkandidater. 
 
Der var ingen af de fremmødte der ønskede at blive valgt som suppleant, hvorfor der ikke blev valgt 
suppleanter. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg var Bent Just og Jens Bramming. 
Begge blev genvalgt. 
 
7 Valg af ”Årets æresspiller”: 
 
Bestyrelsen havde foreslået Patrik Carlgren på baggrund af at han, hele kalendeåret 2022, 
opfyldte alle kriterier for det. 
 
Der var ingen øvrige forslag fra den fremmødte forsamling, hvorfor Patrik Carlgren blev valg til 
Årets æresspiller. 
 
8 Valg af ”Årets fund”: 
 
Bestyrelsen havde foreslået Filip Bundgaard med baggrund i hans præstation i 2022.11.22 
 
Der var ingen øvrige forslag fra den fremmødte forsamling, hvorfor Filip Bundgaard blev valgt til 
Årets fund. 
 
9 Evt. 
 
Ole Lassen foreslog at man til den næste generalforsamling skulle fremsætte forslag om ændring af 
ordlyden på dagsordens punkt 2 ”Formandens beretning” til fremover ”Bestyrelsens beretning” 
 
Carsten Brandenborg takkede bestyrelsen for det arbejde der var gjort med en samtidig bemærkning 
om at værne om bestyrelsen, så de ville fortsætte, idet det er svært at finde nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Herefter takkede formanden, dirigent, bestyrelse samt de fremmødte med en samtidig opfordring til 
at bidrage til at holde foreningslivet i gang. 
 
Generalforsamling afsluttet. 
 
 


