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Bestyrelserne i undertegnede fodboldklubber 

 

Nakskov Boldklub af 1919  cvr-nr. 16 72 57 14 

Bregnevej 57 

4900  Nakskov 

og 

 

Boldklubben Velo   cvr.nr.  74 59 96 56 

Velovænget 13 

4900  Nakskov 

har truffet beslutning om  følgende : 

 

 

F U S I O N S P L A N 

 

 

 

1. Fusionsplanen omfatter: 

 Boldklubberne,  Nakskov Boldklub  – i det efterfølgende kaldet NB 

 og 

 Boldklubben Velo – i det efterfølgende kaldet Velo. 

 

2. Hjemsted.  

Begge boldklubber har hjemsted i Nakskov i Lolland Kommune. 

 

3. Ikræfttrædelse. 

Fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra d. 1. juli 2015, 

fra hvilket tidspunkt NB´s og Velo´s regnskabsmæssige rettigheder og forpligtelser 

anses for at være overgået til fusionsklubben. 

 

De ophørende fodboldklubber´s forpligtelser skal efter indhentning af 

kreditorsamtykke anses for at være overgået til fusionsklubben fra og med d. 1. juli 

2015. 

Samtlige medlemmer som pr. fusionsdagen er enten aktiv eller passiv medlem af 

hhv. NB eller Velo, overgår i forbindelse med fusionen, som medlem af 

fusionsklubben.  

 

4. Særlige rettigheder til medlemmer i NB og Velo  

Eksisterende hæders- og æresmedlemmer i hhv. NB og Velo, opretholder deres 

særlige rettigheder i de pågældende boldklubber, efter fusionen. 

 

Der tillægges ikke herudover særlige rettigheder til bestyrelse eller medlemmer af 

NB og Velo. 
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5. NB´s forældreforening, overgår i fusionsklubben, med samme rettigheder og 

forpligtelser, som  foreningen altid har været underlagt i NB. 

Dog anmodes forældreforeningen om at ændre navn, for at tilpasse foreningen til 

den nye klub.  -  Nyt foreningsnavn skal godkendes af styrergruppen. 

 Hhv. NB´s, Velo´s  og Team Lolland´s hjemmesider nedlukkes pr. 30.6.2015, 

hvorefter fusionsklubben den 1.7.2015 åbner en nye informativ hjemmeside !   

 

6. Baggrunden for fusionens gennemførelse. 

 

Generel styrkelse og udvikling af fodbolden på Vest Lolland,  

såvel på ungdomsplan som på seniorplan. 

 

Alt ungdomsfodbold vil fra 1.7.2015 foregå fra fusionsklubbens lokaliteter og baner 

på Bregnevej i Nakskov. 

 

Såfremt Velo´s senior-medlemmer finder en overgangsløsning som passende, vil vi 

stadig kunne tilbyde, at der forsat spilles  fodbold på seniorplan  i Velovænget,  

i så fald vil dette være underlagt fusionsudvalgets, regler, retningslinjer og 

beslutninger. 

 

Officielt vil baneanlægget i Velovænget blive nedlukket pr. d. 1.7.2015, men i en 

overgangsperiode på 12 mdr.  – perioden d. 1.7.2015 til d. 30.6.2016  vil der kunne 

indgås en 1. årig lejeaftale med Lolland Kommune, gældende for B. Velo´s klubhus 

og banefaciliteter, i Velovænget 

 – ved lejemålets udløb d. 30.6.2016, overdrages klubhuset til Lolland Kommune og 

alt aktivitet foregår herefter på Bregnevej. 

 

Fusionsklubbens senior 1. og 2. hold vil fra d. 1. juli 2015 træne på baneanlægget  

på Bregnevej og spille samtlige hjemmekampe på ”bane 1” på Bregnevej, da det 

vurderes at være mest hensigtsmæssigt p.g.a. sponsorer, lys, musik, speak m.v. 

På ungdomsplan har NB og Velo siden 1. juli 2014 kørt parløb, hvor alle 

ungdomshold har været  fælleshold, under navnet  ” NB/Velo” 

 - hvilket har fungeret gnidningsløst i hele perioden. 

Fusionsklubbernes ungdomsafdelinger har i fælleskab udarbejdet en yderst 

fyldestgørende handlingsplan for ungdomsafdelingen, hvor udvikling og styrkelse af 

fodbolden, står i højsædet. 

Ikke alene i NB/Velo regi har samarbejdet kørt fantastisk, også i Team Lolland som 

siden 2005 har været et fælles flagskib på ungdomsplan, hvor det uden skam kan 

siges at det er NB og Velo der har trukket læsset – her har samarbejdet også kørt 

helt problemfrit.  

Pr. d. 1. juli 2015, vil Team Lolland blive nedlukket og eliteudviklingen vil overgå 

som en selvstændig enhed til fusionsklubben.  

Eliteafdelingen vil fremadrettet arbejde seriøst med udvikling af de bedste 

ungdomsspillere på Vest Lolland og forsat lade de bedste ungdomshold spille i 

turneringerne  på Sjælland under SBU og DBU.  
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Fusionsklubben vil med sine 600 medlemmer blive en dominerende faktor i det 

Vest Lollandske fodboldliv,  hvilket forventes at kunne tiltrække nye spillere udefra 

og ikke mindst,  vil vi kunne blive væsentligt bedre til at fastholde nuværende 

spillere på et niveau som forventes, at blive både væsentligt højere, mere intenst og 

mere seriøst. 

 

På trænersiden vil en større og mere ambitiøs klub også være mere attraktiv, 

således vi fremover vil kunne tiltrække de bedste og de bedst uddannede trænere. 

I fælleskab vil vi kunne tilbyde vores trænere og ledere flere uddannelsestilbud 

ligesom vi fremover vil have kapacitet nok til at blive DBU kursus udbyder.    

 

Fusionsklubbens plan på seniorniveau – ønskes at kunne se således ud pr.  

d. 1.juli 2015. 

 

1. hold i Sjællandsserien 

2. hold i LF serien 

3. hold i serie 1 

4. hold i serie 2 

et fælles oldboys 

et fælles veteran 

et fælles senior damehold 

 

Allerede fra forårs sæsonen  2015,  vil der blive åbnet op for fælles NB/Velo hold i 

oldboys, vesteran og senior damer.  

Pr. d. 1.7.2015 vil de gamle klublogoer ikke længe pryde klubhusene på Bregnevej 

og i Velovænget, begge klub-lokaliteter vil pr. d. 1.7.2015, være underlagt 

fusionsklubben  

 

7. Fusionsklubbernes ordinære generalforsamling – februar 2015. 

 

Ved fusionsklubbernes ordinære generalforsamling i februar 2015, besluttes det at:  

- Velo nedlukker sine aktiviteter  pr. d. 1. juli. 2015 

- NB ændre navn til ”FC Nakskov af 2015”  

de på klubbernes ordinære generalforsamling,  valgte bestyrelser,  i februar 2015, 

vælges således ”kun” for perioden frem til d. 30.6.2015. 

 

De af begge klubber udpegede medlemmer af fusionsudvalget, indsættes pr. 

1.7.2015 som ny bestyrelse for ”FC Nakskov af 2015” og udgøre herefter  

”FC Nakskov´s bestyrelse frem til første ordinære generalforsamling i februar 2016. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig selv. 
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Styregruppen  som  er  udpeget af hhv. NB´s og Velo´s bestyrelser, 

består af følgende medlemmer : 

 

NB: 

Torben Pedersen 

Ivar Rasmussen 

Jan Andreassen 

Rene Rasmussen 

Jesper Kristensen 

Peter Walbjørn 

 

Velo: 

Jørgen Petersen 

Ole Christiansen 

Henrik Jørgensen 

Ole Jørgensen 

Helle Sekula 

  

Styregruppen kan suppleres således gruppen består af optil 6 personer fra hver 

klub.  

 Styregruppe konstituerer sig selv ! 

 

8. Godkendelse fra DBU og LFBU. 

Fusionen er betinget af DBU´s og LFBU´s  godkendelse. 

 

9. Godkendelse af Lolland Kommune. 

Fusionen er betinget af,  at Lolland Kommune godkender fusionen, herunder at 

Lolland Kommunes tidligere tilkendegivelse vedr. overtagelse af Boldklubbens 

Velo´s nuværende klublokaliteter i Velovænget i Nakskov, forsat er gældende. 

 

10.     Fusionsklubbernes fremtidige navn. 

Styregruppen er i fælleskab kommet frem til at fusionsklubbens fremtidige navn er :  

F.C. Nakskov, Bregnevej 57, 4900 Nakskov 
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11.  Datering, styrergruppens  og bestyrelsernes, tiltrædelse og  underskrift. 

 

 

Fusionsplanen tiltrædes hermed i sin helhed. 

 

 

Nakskov,  d.         . januar  2015 

 

 

 

Styrergruppens tiltrædelse. 

 

 

________________________________        ________________________________ 

               Torben Pedersen (NB)            Jørgen Petersen  (B.Velo) 

 

________________________________        ________________________________ 

               Ivar Rasmussen (NB)                                        Henrik Egholm  (B.Velo) 

 

________________________________        ________________________________ 

               Jesper Kristensen (NB)                                     Ole Christiansen (B.Velo) 

  

________________________________        ________________________________ 

               Peter Walbjørn  (NB)                                         Ole Jørgensen (B.Velo) 

 

 

________________________________        ________________________________  

               Jan Andreassen  (NB)                                        Helle Sekula  (B.Velo) 

 

 

________________________________ 

              Rene Rasmussen (NB) 
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Fusionsplanen tiltrædes hermed i sin helhed. 

 

 

Nakskov,  d.          . januar  2015 

 

 

 

Boldklubben Velo´s bestyrelse. 

 

 

 

________________________________        ________________________________ 

                Jørgen Petersen        Henrik Egholm 

 

________________________________        ________________________________ 

                Ole Christiansen         Helle Sekula 

 

________________________________        ________________________________ 

                 Anders Jørgensen         Mathias Lindegaard 

 

 

________________________________        ________________________________ 

                 Jesper Mortensen                                              Brian Christiansen          
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Fusionsplanen tiltrædes hermed i sin helhed. 

 

 

Nakskov,  d.          . januar  2015 

 

 

 

Nakskov Boldklub´s bestyrelse. 

 

 

 

________________________________        ________________________________ 

                Finn M. Andersen        Torben Pedersen 

 

________________________________        ________________________________ 

                Peter Walbjørn          James Tofte Nielsen 

 

________________________________        ________________________________ 

                Jacob Lejre Jensen         Jesper Kristensen 

 

 

________________________________        ________________________________ 

                Rene Rasmussen         Jan Andreassen 
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