
Østhimmerlands Kunstgræsbane afholder generalforsamling i Bælum Hallen 
torsdag den 5. marts kl. 19.00. 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse. 
6. Valg af 1 bilagskontrollant. 
7. Eventuelt. 
 
Bestyrelsen Østhimmerlands Kunstgræsbane 

 
Referat fra generalformsalingen: 
 

 
Punkt 1) Morten Andersen er valgt. Morten redegør for, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet jf. 
vedtægterne. 
 
Punkt 2) Kjeld Kragh (Kasserer i den siddende bestyrelse) tager dette punkt. Kjeld redegør for, at vi i Bælum 
jo har fået denne kunstgræsbane, og at vi startede med 0,5 kr. på bankbogen efter, at vi måtte lave ekstra 
dræn i banen, da det åbenbart ikke var lavet, da fodboldbanen blev anlagt for år tilbage. Dette dræn er 
blevet spulet rent i 2019, hvilket man egentligt skulle være blevet fortalt af entreprenøren. Entreprenøren 
har dog meget velvillig til at hjælpe og har for eksempel ændret nogle kloakker.    
 
Derudover redegør Kjeld for, at der har været 9 klubber plus DBU som lejer i 2019. De store lejer er BSI, 
Terndrup og Veddum/ Skellund.  
 
Endvidere blev der i 1. kvartal af 2019 blev indkøbt en traktor med en harve, en måtte og en sneplov til 
banens vedligehold og for banens fremtidige anvendelse i vinterhalvåret. Til dette indkøb er der ydet støtte 
fra Store Brøndum Sparekassens fond på 40.000.- kr. og fra Sparekassen Hobro på 100.000.- kr.  
I forhold til bestyrelsen trak Christian Engstrøm som formand i nov. 2019 og bestyrelsesarbejdet har i det 
små. 
 
Kjeld og Morten Andersen redegør for, at vi skal lave splidvandsprøver på anløb af vandet fra banen. Skal vi 
leve 100% op til antallet af prøver, skulle der være lavet 4 prøver, vi er sluppen med at lave 2 prøver i 2019. 
På investeringssiden er det nuværende anlæg, som har kostet 3.012.000.- kr., disse midler har man fået i 
fase 1 (etableringsfasen).  
 
Endvidere redegør Kjeld for, at man før 2019 havde haft gang i et stort anlagt projekt for tribuner, 
omklædningsrum, boldrum og garage til traktor og redskaber sammen med en fundraiser (fase 2). Et 
projekt til en anlægssum på omkring 750.000.-, dette projekt måtte dog opgives, da man ikke kunne finde 
egenfinansieringen efter et tilsagn på 135.000.- fra LAG. I samme ansøgning (Fase2) har der været søgt 
midler bl.a. i Jutlander Bank, hvilket gør et tilsagn om 200.000.- disse midler skulle være anvendt senest 16. 
april 2019, hvilket man ikke nåede. I samme ansøgningsfase har man dog fået de førnævnte 140.000 fra 



Sparekassen Hobro og Store Brøndum Sparekassens fond. Under dette punkt diskuteres endvidere nye 
tiltag, fx kunne en ide være udskiftningsbokse. 
 
Punkt 3) Kjeld fremlægger regnskab, som kort fortalt, viser en lejeindtægt på 43.200.- kr., en 
vedligeholdelsesudgift på 16.292.- kr. og resultat på minus 53.172.- kr., det sidste selvfølgelig grundet 
afskrivning af banen på 15 år. Vi diskuterer, hvad og om det skal gøres noget for at lave et plus frem for 
dette store minus. Konklusionen er, at bestyrelsen selvfølgelig skal igangsætte nogle tiltag for at øge 
lejeindtægten, men samtidig er det ikke nødvendig at opspare til den fulde udgift ved et nyt 
kunstgræstæppe, som formodentligt ville koste mellem 1,3 til 1,6 million. Ved en sådan fremtidig udgift vil 
kommunen dække væsentlig del af udgiften.  
 
Punkt 4) Der er ikke indkommet forslag 
 
Punkt 5) BSI-fodbold forslår Carl Henrik Ulrichsen, Nicolai Niemann og Allan Rank, de vælges hermed, da 
BSI’ afdelinger skal indstille for, at man kan vælges til denne bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med 
efterfølgende med: 
 
Formand: Carl Henrik Ulrichsen 
Sekretær: Allan Rank 
Kasserer: Nicolai Niemann 
 
Punkt 6) Steffen Holmgren genvælges  
 
Punkt 7) Intet 
 
Referent: Allan Rank 
 
Underskrifter: 
Dirigent:  Morten Andersen 
 
Formand:   Kasserer:   Sekretær: 

 


