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Århus Baseball Softball Klub 
Generalforsamling 2018 

 
 
Tid: fredag d. 9. marts kl. 19.00-21.00 Sted: Brobjergskolen, Frederiks Allé 20, Lærerværelset 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 
  
Referent:    Dirigent: 
Benny Kristensen   Philip Spielmann 
 
Tilstede: 
Benny Kristensen, Carsten Primdahl, Lene Smythe, Philip Spielmann, Elisabeth Anbo, Niels Anbo, 
Christian Poulsen, Christoffer Madsen, Hana Akubzanova, Maykel Ortega, Carlos Herrera, Emil Monberg, 
Phoebe Berke, Marcus Luis, Andy Smythe, Daniel Tu, Fabian Gonzalez , Rod Moore, Juan Melendez 
Modesto Hernandes 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Formand for ÅBSK Rod Moore fremlægger bestyrelsens beretning. Se bilag 5. 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 
Kasserer Carsten Primdahl fremlægger regnskabet for 2017. Se bilag 3 
 
Alt i alt er der et overskud på 3967 kroner for året. Samtidig er der en god egenkapital i klubben, så der 
penge til at stå imod i forbindelse med hårdere tider, hvis disse skulle opstå. 
 
Spørgsmål til regnskabet blev stillet:  
Hvad er udgifterne under vedligeholdelse blevet brugt til? 
Svar: Grus til banen og nyt toilet i klubhuset. 
 
I forbindelse med regnskabet blev der diskuteret følgende (udenfor emne): 
I 2018 og frem er de to Aarhus hold ÅBSK og Athletics slået sammen til en klub/forening. Begge klubber 
er nu en del af foreningen ÅBSK. Der bliver to hold, Athletics Baseball og ÅBSK Baseball. Trænings 
-dage bliver delt op således at Juniorer træner mandag. Tirsdag og onsdag er baseball og softball træning 
under ÅBSK (holdet ÅBSK). Torsdag er Athletics træningsdag. Det er dog således at alle er velkommen til 
at træne med alle dage uanset hvilket hold der er ens primære hold. Der kan være undtagelser op til 
kampdage hvor hvert hold kan ønske lukket træning kun for de enkelte hold pga. taktik mm. 
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4. Fremlæggelse af budget for 2018  
Kasserer Carsten Primdahl fremlægger budgettet for 2018. Se bilag 2 
 
Budgettet for 2018 er optimistisk og en del større end sidste sæson. Grunden til dette er følgende: 
Vi regner med en pæn fremgang i medlemmer både hos seniorer og juniorer. Specielt hos juniorerne har 
der været fremgang hen over vinteren. 
Vi regner med en del penge i forbindelse med arrangementer vi holder. Bl.a. skolesamarbejde. 
Vi vil investeret penge i en fanpakke som indeholder motionist medlemskab, en kasket og en trøje. 
Denne pakke er en potentiel stor indtægtskilde. 
Der er blevet investeret masser af tid og ressourcer i at få ÅBSK navnet (og muligheden for at spille 
baseball og softball) ud til som mange som muligt, og håber den vej på tilstrømning til klubben. 
 
På budgettet er der sat penge af til grus (vedligeholdelse). Efter budgettet er blevet lagt har vi fået 
muligheden for at erhverve markant billigere grus, hvilket kan spare en del. 
Der er som noget nyt sat penge af til marketing (annoncering). 
 
Spørgsmål til budgettet: Hvad med Athletics? Hvor er deres medlemskab i budgettet? 
Svar: Da budgettet blev lagt, var Athletics endnu ikke en del af ÅBSK og derfor er det ikke medregnet i 
budgettet. Det betyder at alle indtægter der kommer den vej, er penge der kommer ud over budgettet. 
Athletics medlemskaber bliver medregnet i regnskabet i slutningen af året, og inkorporeret i budgettet 
for 2019. 

 
5. Fastsættelse af kontingent og orientering om nyt betalingssystem 
 
For 2018 bliver kontingentet for et ÅBSK medlemskab sat til 1300 kroner for både at spille softball og 
baseball. Det betyder at der ikke længere er et kontingent for softball og et kontingent for baseball, som 
det har været tidligere år. 
Juniorer betaler 800 kroner for en sæson. 
Motionist er sat op til 150 kroner for en sæson. 
 
Holdsport: Athletics er kommet på holdsport. Holdsport har været brugt af ÅBSK hele 2017 sæsonen til 
at planlægge kampdage mm. 
Som noget nyt skal man nu betale sit medlemskab over holdsport. Det betyder, at det er nemmere for 
bestyrelsen og medlemmer at se om der er betalt for medlemskabet. På den måde kan vi sikre at alle 
betaler, hvilket før har været svært at overskue. 
 
Spørgsmål: 1300 kan være dyrt for studerende. Bliver det muligt at dele kontingentet op i flere dele? 
Svar: Ja hvis man ønsker at dele betalingen op, så er dette muligt; henvisning til Philip. 
 

6. Godkendelse af budget for 2018 
 
Budgettet for 2018 er vedtaget 
 

7. Afstemning om ”Fremsættelse af forslag til vedtægtsændring”  Se bilag 1 
 
Forslaget er vedtaget 
 
 

8. Behandling af indkomne forslag  Se bilag 4 
 
Forslaget er vedtaget 
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9. Valg af bestyrelse 

Formand (2 årig):   Rod Moore på valg – villig til genvalg (Rod Moore er Genvalgt) 
 

Næstformand (2 årig):   Benny Kristensen ikke på valg  
 

Kasserer (2 årig):   Carsten Primdal ikke på valg 
 

Sekretær (2 årig):  Philip Spielmann på valg – villig til genvalg (Phillip Spielmann er 
Genvalgt) 

Bestyrelsesmedlemmer (1 årig): 
- Baseball rep.:  Benny Kristensen på valg – villig til genvalg (Benny Kristensen 

er Genvalgt) 
- H2 rep.:  Sarah Grønborg på valg – ikke villig til genvalg (Bestyrelsen 

foreslår Suppleant Andy Smythe) (Andy Smythe er valgt) 
 

- Dame-Softball rep Ubesat og på valg 
(Bestyrelsen foreslår Hana Akubzanova) (Hana Akubzanova er 
valgt) 

-Athletics rep.  Ubesat og på valg (Fabian Gonzales er valgt ) 
-Atheltics rep.  Ubesat og på valg (Marcus Luis er valgt) 
 

- Junior-rep Elise Espeholt  på valg - (Elise Espeholt er Genvalgt)  
 

- Menigt medlem Johan Juul Jensen på valg – ikke villig (Lene Smythe er valgt) 
 

- Menigt medlem Elisabeth Anbo på valg – (Elisabeth Anbo er genvalgt) 
 
- Menigt medlem  Daniel Tu er valgt 
    
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 

Juan Melendez er valgt 

Emil Monberg er valgt 

 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Det er blevet vedtaget at bestyrelsen har mandat til at udpege revisor og revisorsuppleant. 
 
12. Eventuelt 

 
Juan Melendez: Laver en video dokumentar der skal fremme baseball. Juan ønsker så mange 
deltagere som muligt til at spille baseball til forbindelse med filmning af videoen. 
Juan viser en del af det video der allerede er optaget og klippet. 
We use it to make the future of baseball in Denmark stronger. 
 
Baneklargøringsdatoerne er blevet flyttet til 23., 24. og 25. marts. 
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Bilag 5 - Bestyrelsens beretning 2017-2018 

 
Året med H2 endte med forbedring i forhold til året før – vi vandt en kamp! Usikkerheden om hvorvidt vi 
kunne stille hold i 2017 var stor, inden tilmeldingen, i januar måned. Betingelserne overfor DSoF for 
Århus deltagelse var, at vores H2 hold ikke skulle rejse længere end til Fyn for at deltage, samt at vi 
kunne få støtte til pitching clinics. Af den grund har formanden følt sig nødsaget til at blande sig mere 
direkte i H2 i starten, fordi der var meget at se til, for at kunne fortsætte med H2. Heldigvis kom Philip 
med fra starten, for at støtte Rods indsats i at puste liv i H2 igen. Med mere og mere erfaring, og med 
oprettelse af Holdsport, har Philip været et rigtigt tændrør for H2 og hele klubbens aktiviteter. Let’s hear 
it for Philip! Det eneste negative ved H2-sæsonen var, at der kun blev spillet én H2 doubleheader i 
Århus, ud af i alt 16 kampe og dagene med 4-holds-kampdage blev ligeså lange, som det ville have været 
at rejse til København til 3-holds-kampdage.  

 
Året med Junioraktivitet gik bedre end forventet. I starten af sæsonen havde Rod planlagt AGF Herkules 
og Afrodite juniorspillere og havde fået et par nye Juniors på de samme kampdage.  Men alligevel var 
der ikke børn nok til et helt hold i foråret 2017. Efterårets juniorer begyndte at dukke op under Bennys 
træninger og blev nok til at Århus/Vest DK-holdet kunne deltage i Junior-DM i slutning af september i 
Odense. Det var en sjov og solrig kampdag, hvor der var i alt 23 spillere fra hele landet! Og Århus vandt! 
 
Baseballspillerne fik igen en pæn 3. plads i 2017 ift. de to dominerede hold der nåede til finalen. Der var 
mange hjemmekampe i Århus og det var her at sociallivet i klubben blomstrede mest.  Vi havde det også 
sjovt med venskabskampe med vores broderhold Athletics. Aarhus Athletics tabte finalen til Copenhagen 
Urban Achievers i Odenses fantastiske professionelle standard baseballbane. 

 
Ved GF 2017 endte vi med at være 7 bestyrelsesmedlemmer i ÅBSK, hvilket gjorde formanden meget 
glad igen. Tak for et lærerigt år! 

 
Kendetegn for ÅBSK i 2018: FORTSAT FOKUS PÅ VÆKST og KLUBTRIVSEL! 
 
I slutning af 2017 fik H2-holdet en veteranspiller, Kasper Eriksen, der tidligere har spillet for softball-
landsholdet.  Man kunne mærke Kaspers positive tilstedeværelse på holdet med det samme! Vi bør 
kunne gøre det lige så godt som sidste år, hvis ikke endnu bedre! OG ÅBSK-formanden har fået DSoF til 
at give os 2 kampdage i Århus!  H2-holdet skal fortsat ikke rejse længere end til Fyn. Samtidig er der kun 
3-holdskampdage i 2018.  

 
Der skal være skemalagt to Amerikansk Rundboldstævner i år – én i Århus og én i Odense – plus Junior-
DM i Odense ligesom sidste år. Dette efter vi har genopbygget vores juniormedlemsskaber under 
Benny’s fantastiske indsats. Let’s hear it for Benny! 
 
En rigtig stor nyhed for 2018 er, at Aarhus Athletics vil høre til Århus Baseball Softball Klubs forening! 
Philip og Rod har snakket med Athletics bestyrelse, hvor begge parter kunne se fordel i at forene vores 
kræfter i én stor forening. Dette vil gavne begge klubs sociale- og sportslige netværk, støtte diversitet og 
give flere muligheder for samarbejde ”indenfor familien”! 
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Aktiviteter i 2018: 

 
Baneklargøring/Banedag (23. marts kl. 12:00-17:00) 
Baneklargøring/Banedag (24. marts kl. 12:00-17:00) 
Baneklargøring/Banedag (25. marts kl. 12:00-17:00) 
 
Åbent hus - Junior           fredag d. 6. april kl 15.00-17:00 
Åbent hus - Softball            lørdag d. 7. april kl 15.00-17:00 
Åbent hus - Baseball           søndag d. 8. april kl 15.00-17:00 
Åbent Hus - International Community  fredag d. 13. april kl. 17:00-19:00 
 
Umpire Clinic 2 dages clinic  21. april kl. 09:00-18:00  

   22. april kl. 09:00-15:00 

 

Træningstider: 
Junior  mandag kl. 17:30-18:30  første træning d. 9. april 
Århus Baseball tirsdag kl. 17:30-19:30  første træning d. 10. april 
H2 softball  onsdag kl. 17:30-19:30  første træning d. 11. april 
AA Baseball torsdag kl. 16:00-19:00  første træning d. 12. april 
 
AGF Afrodite & Herkules tre dage i april fra kl. 15.30  

 
Andre klubevents og kampprogrammer vil blive annonceret snarest pr. e-mail og holdsport.dk 

 
Vi håber på en spændende sæson i 2018, men der er ingen tvivl om, at der er udfordringer forude – 
både på banen og i bestyrelsen. Vi skal være klar til at byde nye unge medlemmer og deres forældre 

velkomne, som forhåbentlig ønsker at bidrage med aktiv deltagelse i vores kære boldforening. 

 
På bestyrelsens vegne, 

 
Rod Moore, formand 

 

 



Bilag 4 

Indkomne forslag 

 

 

Forslag vedr. fritidspas 

Fremsat af Benny Kristensen 

”Kontingent for unge med fritidspas der normalt skulle betale fuld seniormedlemskab, nøjes med at betale 

de 1000 kroner som er tilskuddet fra kommunen” 



Bilag 1 

Fremsættelse af forslag til vedtægtsændring 
____ 

Forslagsstiller:  Sekretær Philip Spielmann Nielsen 

 

Vedrørende:   - Vedtægter § 1, stk. 1.3 

 

Type:   - Ændring af eksisterende 

 

Nuværende tekst: 

1.1 Klubbens formål er på kammeratlig vis og med god idrætslig indstilling at dyrke softball, på såvel 
turnerings- som motionsmæssigt plan samt at udbrede kendskabet til softball. Endvidere at udvikle 
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

 

Forslået ny tekst: 

1.2 Klubbens formål er på kammeratlig vis og med god idrætslig indstilling at dyrke Baseball og Softball, på 
såvel turnerings- som motionsmæssigt plan samt at udbrede kendskabet til Baseball og Softball. 
Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

 


