
 

 

 

 

 

 

Amaliegade 31 

DK-1256 København K 

Tel +45 33 32 20 12 

Fax +45 33 32 24 74 

Mail lrlaw@lrlaw.dk 

www.lassenricard.dk 

Advokataktieselskab 

Cvr 16725641 

 

 

«Sagsnr»/fusionsredegørelse  

 

 

 

 

 

    

    

F U S I O N S R E D E G Ø R E L S EF U S I O N S R E D E G Ø R E L S EF U S I O N S R E D E G Ø R E L S EF U S I O N S R E D E G Ø R E L S E     

 

for bestyrelsen i Tårnby Boldklub, CVR-nr. 1271 7814 vedrørende fusion mellem 

Tårnby Boldklub og Amager Boldklub af 1970, CVR-nr. 2985 4785. 

 

 

---oOo--- 

 

Bestyrelsen i Tårnby Boldklub har jf. principperne i bekendtgørelse nr. 249 af 23. 

marts 2006 om opløsning af erhvervsdrivende fonde, navnlig bekendtgørelsens § 

15, udarbejdet nærværende fusionsredegørelse, hvori der nærmere redegøres for 

fusionen af Tårnby Boldklub af 1970 og Amager Boldklub af 1970.  

 

Amager Boldklub af 1970 er den fortsættende boldklub, under navnet Amager 

Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby    med binavnene Amager Boldklub af 1970 

og Tårnby Boldklub (AB Tårnby).  

 

A  Beskrivelse af baggrund for fusionen.  

Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub har som fælles formål at 

skabe rammer for medlemmernes dyrkelse af idræt. Da begge boldklubber 

således har samme virkefelt, er det bestyrelsens opfattelse, at en fusion 

vil give bedre muligheder for at varetage medlemmernes interesser for 

både bredde og eliteidræt. Der henvises i øvrigt til den af bestyrelserne i 

de to foreninger vedtagne fusionsplan.        

    

En ny boldklub på Amager, som har fundament på Vestamagers Stolthed 

og drengene fra Tårnby. Det startede med at være lidt utopisk at tænke 

på, at de to naboklubber skulle begynde at samarbejde og ikke mindst 

danne en ny fodboldklub. 
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DBU og KBU har gennem de seneste år skabt en række væsentlige 

ændringer i talentudviklingsarbejdet og ikke mindst i 

turneringsstrukturen. Disse ændringer betyder, at en fodboldklub skal 

have en helt klar organisation på plads, og at trænerne for de bedste 

ungdomshold skal have en certificeret træneruddannelse. De udfordringer 

kan hverken Tårnby BK eller AB 70 i dag matche – hvorfor planen om en 

fusion blev lagt. Desuden er pigefodbolden en så vigtig del af både AB 70 

og Tårnby. Vores piger spiller i nogle af de bedste rækker, der er et 

stærkt kvindeseniorhold, så reelt kunne de 2 klubber nemt blive den 

bedste pigefodboldklub i København ved at samarbejde. Det vil betyde DM 

plads for de bedste U 18 piger, og U 15 pigerne vil også spille i 

eliterækkerne. 

 

Konkurrencesituationen på fodboldøen Amager er hektisk, og både 

Tårnby og AB 70 ønsker, at det bedste herreseniorhold spiller 

divisionsfodbold. Blot kræver det massiv opbakning fra sponsorer og en 

sportslig, såvel som en administrativ organisation, som er 

topprofessionel. Det er relativt nemt at få gode spillere, blot kræver det 

penge. Det bedste herreseniorhold kræver derfor penge – endda rigtig 

mange penge. Det er den største udfordring klubberne har, nemlig at 

skabe grundlaget for de mange penge, som det kræves at drive en 

divisionsklub. Både Tårnby og AB70 har gennem de seneste år markeret 

sig stærkt sportsligt, men også som fodboldklubber, der løfter et socialt 

ansvar og giver rum til bredden.  

 

En ny fodboldklub baseret på en fusion af Tårnby Boldklub og Amager 

Boldklub af 1970 vil blive landets næststørste fodboldklub. Vi vil sammen 

kunne tage udfordringen op og skabe klubben, som tilgodeser alle 

medlemmerne og giver plads til de bedste til at udvikle sig. Sammen vil vi 

have styrken til at få 1. divisionsstatus på både dame- og 

herreseniorsiden, samt skabe kernen for det gode kammeratskab. 

 

Den nye fodboldklub er endelig en fusion, som ikke kun er baseret på 

eliten, men i højere grad på det sociale og bredden.  Den nye boldklub er 

til for ungdommen og de, som elsker fodbold. 
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B Fastsættelsen af vederlaget til Tårnby Boldklub i forbindelse med 

fusionen.  

Fusionen gennemføres ved at AB Tårnby overtager aktiverne i Tårnby 

Boldklub. AB Tårnby overtager i det omfang der indhentes samtykke, 

tillige gældsforpligtelser der påhviler Tårnby Boldklub, fra tidspunktet for 

fusionen.  

  

Der svares ikke vederlag til medlemmerne i Tårnby Boldklub i forbindelse 

med fusionen, idet medlemmerne af Tårnby Boldklub overgår til AB 

Tårnby.  

 

C Fælles revideret regnskabsopstilling. 

Nærværende fusionsredegørelse vedhæftes en fælles regnskabsopstilling 

pr. 1. januar 2008. Regnskabsopstilling pr. 1. januar 2008 er ikke 

revideret.  

  

Da fusionsplanen er underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af 

boldklubbernes seneste regnskabsår vedlægges desuden en urevideret 

mellembalance pr. 30. juni 2008.  

 

E Erklæring vedrørende boldklubbens kreditorer. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at fusionen ikke kan antages at medføre 

en forringelse af mulighederne for fyldestgørelse af boldklubbens 

kreditorer. 

  

F Beslutningskompetence. 

Beslutning om fusion træffes med det til vedtægtsændringer nødvendige 

flertal.  

    

G På boldklubbernes kontorer og på boldklubbernes hjemmesider vil senest 

1 uge før generalforsamlingerne, hvor fusionen skal godkendes være 

fremlagt følgende materiale til gennemsyn for boldklubbernes 

medlemmer: 



4/4 

«Sagsnr»/fusionsredegørelse 

• Fusionsplan underskrevet af bestyrelsen i Tårnby Boldklub og af 

bestyrelsen i Amager Boldklub af 1970.  

 

• Tårnby Boldklub og Amager Boldklub af 1970's årsregnskaber for de 

seneste 3 år. 

• Denne fusionsredegørelse med vedhæftet fælles regnskabsopstilling 

pr. 1. januar 2008 og mellembalance.  

• Udkast til vedtægter for AB Tårnby. 

 

Således vedtaget af bestyrelsen i Tårnby Boldklub 

Tårnby, den              2008                  

 

_______________________ _______________________ ______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ ______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ ______________________ 

 

 

Således vedtaget af bestyrelsen i Amager Boldklub af 1970 

 

Tårnby, den             2008                 

_______________________ _______________________ ______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ ______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ ______________________ 

 


