
 

 

Referat af Generalforsamling i Gladsaxe Volleyball Klub 
Mandag den 31. August 2008 

 

 

Stemmeberettigede fremmødte: 9 

 

 

1. Valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Anne Hansen. Anne Hansen blev valgt. 

Anne Hansen konstaterede af generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til 

vedtægterne. 

 

 

2. Valg af referent 
 

Bestyrelsen foreslog Carsten Olsen. Carsten Olsen blev valgt. 

 

 

3. Formandens beretning 
 

Jan Kold: 

Sæsonen 2008-09 gav anledning til mange oplevelser for alle i klubben – og jeg tror, at 

de fleste har et smil på læben, når de tænker tilbage på sæsonen. 

 Seniorafdelingens oplevelser og resultater – og det samme for ungdomsafdelingen – 

fremlægges senere, så jeg kommer ikke med beskrivelser af dette lige nu. 

 Overordnet hænger økonomien rigtig godt sammen, hvilket kassereren vil komme 

nærmere ind på i hans fremlæggelse af regnskabet. 

 

Og hvad er der så tilbage til formanden – jo, nogle overordnede betragtninger om 

klubbens ve og vel, netop set fra formandens stol: 

 Klubben er inde i en stabil udvikling – vi fastholder antallet af træningshold, 

trænere og medlemmer på et højt niveau. Dette gælder også antallet af 

bidragende forældre. 

 Vi får mere haltid – og evner at blive mere og mere hørt rundt omkring i 

kommunen, volleyballkredsen og volleyballforbundet. 

 Foråret 2008 igangsatte vi et forløb, hvor vi var inviteret af kommunen til at 

komme igennem et såkaldt mønsterklubanalyseforløb. Der deltog 5 personer i 

hele eller dele af forløbet: Christian Landsgaard, Carsten Olsen, Marianne 

Varbæk, Michael Birkvang og jeg selv. Og så en konsulent fra det firma, der 

var ansvarlig for forløbet. 

 Vi var igennem selve mønsterklubanalysen – og ”scorede” 520 point ud af 

1000 mulige. Vores stærke sider er med de resultater, vi har opnået som 

ledelse. Vores svageste side er vores manglende skriftlige dokumentation på, 

hvordan vi driver klubben i det daglige – ikke en god ting, hvis nøglepersoner 

pludselig forsvinder fra klubben. 

 De 5 ledere har fået analyseret deres lederkompetencer, hvilket var en 

ganske lærerig proces. 

 Vi har udarbejdet et udkast til en udviklingsplan – en meget ambitiøs 

udviklingsplan. 

 I slutningen af foråret afholdte alle klubbens ledere og trænere en 

strategidag, hvor vi yderligere fik sat ord på mange af vores ideer og tanker 

samt ikke mindst udvekslet den gode ånd, der hersker i klubben. På en sådan 

dag kommer der flere ideer frem, end det sådan lige er muligt at gennemføre 

– det er skønt, at så mange personer gerne vil give et stort bidrag til klubben. 

Vi skal bare have flere til at udføre ideerne! 



 

 

 Det næste skridt kunne jo så være at vedtage det forslag, som bestyrelsen 

har fremsat, om at ansætte en forretningsfører. Men mere herom senere. 

 

Af mere sædvanlige aktiviteter kan jeg fortælle, at klubben har været repræsenteret til 

volleyballkredsens repræsentantskabsmøde, men i år har vi ikke været repræsenteret 

ved volleyballforbundets repræsentantskabsmøde. 

 

Vi har været repræsenteret ved forskellige kommunale møder og initiativer, bl.a. om 

integration og nye samarbejdsformer mellem kommunens foreninger og kommunens 

beboere. 

 

En senior – Jesper Kiehn Sørensen – har været gennem Lederakademiet, hvilket har 

været med støtte fra kommunen. Og han bestod også den endelige eksamen. 

 

 

4.1 Beretning fra den Ungdomsansvarlige 
 

Jan Kold: 

Kort fortalt så fastholder vi vores størrelse - og per 30. juni 2009 havde vi 96 aktive 

ungdomsmedlemmer - og er dermed fortsat en af Danmarks største klubber på 

ungdomssiden med 61 kidsspillere og 35 teenspillere. 

 

For en gangs skyld var alle hold besat med trænere fra sæsonstarten, så det var jo en 

herlig situation! 

 

Egegård Skole 

I den forgange sæson er der kun trænet om onsdagen på Egegård Skole – og det har 

været med Michael Nielsen som hovedtræner og Carsten Olsen som hjælpetræner for 

Kids-AB. 

 

Buddinge Skole 

Carsten Olsen, Aline Møller og Anne Hansen har trænet Kids-C. 

 Carsten Olsen har trænet Kids-D med hjælp fra tre unge hjælpetrænere – Sathini 

Mipradit (Zadii), Simon Stendal og Christoffer Ranhauge. 

 Marianne Frederiksen (der undervejs i sæsonen skiftede navn til Marianne Varbæk) 

har trænet Kids-F. 

 Lars Møller har trænet Teen-D. 

 Bo Møllgaard og Jann van Leeuwen har trænet Teen-B, hvor der har været stor 

tilgang i løbet af sæsonen, men hvor det lige nu ser ud til, at de ældre piger har fået 

travlt med deres skolegang – der er desværre kun få, der er dukket op her efter 

sommerferien. 

 John Jensen, Jesper Madsen og Christian Landsgaard har trænet Teen-A, som i den 

sidste del af sæsonen har trænet sammen med damesenior. 

 

Talentcenter Øst 

Vi har haft ca. 15 aktive spillere med på talentcenteret i den forgangne sæson. Der er 

flere, der har været med til try-out, men som synes, at det ikke lige er dem – eventuelt 

venter de 1 eller 2 år – eller: der er for langt til Brøndby, dvs. det er svært at få 

logistikken til at gå op i hverdagen. 

 

Stævner 

Vi har afholdt 10 stævner i løbet af sæsonen, fordelt på 7 stævnedage. Der har været 

stor opbakning til stævneboden fra forældreside – hvilket også er nødvendigt! Og så er 

det ekstra rart, at de deltagende klubber alle roser vores sunde indstilling til indholdet af 

boden. 

 



 

 

Vi har deltaget med 79 hold til stævnerne - og de er fordelt således (med årene før i 

parentes): 

Level-0: 0 (2) (7) 

Level-1: 6 (9) (10) 

Level-2: 5 (14) (17) 

Level-2 Åben: 3 (2) (15) 

Level-3: 4 (16) (12) 

Level-3 Åben: 7 (5) (18) 

Level-4 Drenge: 16 (19) (9) 

Level-4 Piger: 13 (12) (9) 

Level-5 Drenge: 6 (7) (9) 

Level-5 Piger: 0 (5) (8) 

Teen-2 U15: 9 (12) (7) 

Teen-2 U17: 8 (2) (2) 

Teen-3 U15 0 (1) (4) 

Teen-4 U15 2 (2) (0) 

I alt 79 (108) (127) 

 

Vi har således været repræsenteret ved langt færre stævner i det forgangne år. En af 

årsagerne er, at vi har fået flere større børn, der spiller teenvolley – og koncentrerer sig 

om 6-mandsvolley. En anden årsag er, at kids-trænerne har haft mindre plads i 

kalenderen til stævner – og der har ikke været forældre, der har kunnet tage over i 

samme grad. 

 

Det er glædeligt, at vi har ladet os repræsentere til stort set alle typer af stævner, hvilket 

jo også afspejler vores store bredde. Dette har kun kunnet lade sig gøre med den store 

forældreopbakning som coaches til stævner, da det er umuligt for trænerne at være til 

stede i alle weekenderne – især fordi trænerne har spillere på flere niveauer – og derved 

mulighed for at deltage i mange stævner – eller fordi trænerne selv spiller. 

 Vi har opnået 7 guldmedaljer til kidsholdene og 7 guldmedaljer til teen-holdene. Det 

er færre førstepladser til kids og flere til teens i forhold til den forrige sæson. 

 Vi er Sjællandsmestre på Level-2, Level-4 (både drenge og piger), Level-5 Drenge, 

Teen-2 U15 Piger og Teen-4. Dette er på niveau med forrige sæson. 

 Vi er pokalmestre på Level-3, Teen-2 DU15 og Teen-2 DU17 – eneste klub med tre 

pokalmestre! Hertil kommer, at vi har tre pokalfightere: Christoffer Møller (Level-3), 

Sathini Mipradit (Teen-2 U15) og Christoffer Ranhauge (Teen-2 HU17) – også eneste 

klub med tre pokalfightere! 

 

Turneringer 

Vores ældste pigehold fra Teen-A har deltaget i GrandPrix-turneringen DU17 – og i 

forårets turnering, hvor de blev nummer 7 ud af 11. Holdet kom med til U15 DM på et 

wildcard og klarede sig formidabelt med en 4. plads. Clara Inci kom med på årets Dream 

Team som angrebsspiller. 

 

Vores ældste drengehold har deltaget i GrandPrix-turneringen HU15 – og ligeledes i 

forårets turnering, hvor de blev nummer 5 ud af 10. Holdet kom med til U15 DM på et 

wildcard og klarede sig formidabelt med en 6. plads. Mads Troelsgaard kom med på årets 

Dream Team som forsvarsspiller. 

 

Træningslejr 

En af sæsonens store begivenheder var klubbens 4. træningslejr for kids og teens, den 

første weekend i efterårsferien. Vi var 65 deltagere - spillere, ledere, forældre og 

søskende. Det var igen en formidabel succes. 

 

Beachvolley 



 

 

I år er det lykkedes at få træning i beachvolley til at fungere struktureret – og som ofte 

endda med godt vejr! Jeg fornemmer, at det har været en fornøjelse for de spillere og 

trænere, der har deltaget. 

 

Camps 

Som noget nyt i den forgangne sæson, så har vi arrangeret Camps sammen med DVBF. 

Vi har haft en KidsCamp og en TeenCamp i hhv. vinterferien og påskeferien. Hertil 

kommer en KidsCamp i sommerferien. 

 

Og meget andet 

Af andre begivenheder fra sidste sæson kan jeg nævne: Selve sæsonafslutningen; 

juleafslutning; Pokalfestival i Odense i en weekend i januar med efterfølgende gratis 

adgang til landspokalfinalerne; møder i ungdomsudvalget (også delt i et kids-møde og i 

et teen-møde); trænerkurser; internt kidsdommerkursus; møde med andre 

stævnearrangørklubber; banefordelingsmøde med FIG; forældrevolley; og sikkert en del 

mere, som jeg har glemt. 

 

Rekruttering 

Vi skal fortsætte med at være gode til at håndtere antallet af ungdomsmedlemmer, som 

nu er stabilt omkring de 100 medlemmer. Vi må dog konstatere, at medlemmernes 

gennemsnitsalder vokser drastisk, idet vi har svært ved at rekruttere børn fra 1.-2. 

klasse. 

 

Vi har i år deltaget i kommunens sommerferieaktiviteter i tre uger, heraf en uge med 

beachvolley sammen med Ungdomsskolen. Der har deltaget over 70 børn. Det er Jesper 

Kiehn Sørensen, der har trukket det store læs med god hjælp fra 6 Teen-piger som 

hjælpetrænere. Der er dukket flere nye medlemmer op med baggrund i 

sommerferieaktiviteterne – flere end sædvanligt. Der er faktisk lukket for adgang lige nu 

på vores yngste kids-træningshold. 

 

Sociale aktiviteter 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det hænder, at børn falder fra en idræt 

efterhånden som de bliver ældre. Jeg vil derfor opfordre forældre til at være med til at 

sørge for, at børnenes glæde for volley bibeholdes - og sige til, hvis det knirker, så vi 

som klub måske kan rette op på noget. Således leves volley ikke bare på banen, men 

også udenfor! 

 

Hvis det er muligt vil vi i den kommende sæson gerne deltage i et projekt, der hedder 

”Godt idrætsmiljø for børn”. 

 

Behov for frivillige 

Vi er enige om, at vi ikke behøver at vokse alene for størrelsens skyld, men fordi det 

bare er sjovere at være flere sammen om volley. En vækst i antallet af medlemmer 

kræver dog flere frivillige – især blandt forældrene, men måske også snart fra de ældste 

ungdomsspillere. Vi står og har brug for flere trænere, hjælpetrænere, coaches og 

holdledere, så det bliver endnu sjovere for de, der allerede er engageret. Så de, der har 

muligheden: Tænk på at gøre dit bidrag for en tid! 

 Der er også ideer og opgaver, som ikke bliver løftet: Ungdomsråd, 

kidsvolleyskoleturnering, nyt skoleprojekt i stil med Egegården, GladsaxeDagen, Gang i 

Gladsaxe, forældremøde, klubtræningsdragt, klubfotograf, forældrerepræsentant i 

ungdomsudvalget, .... 

 

Vi har fortsat mange ideer og opgaver i ungdomsudvalget – og vi glæder os til dem! 

 

 

4.2 Beretning fra den Turneringsansvarlige 
 



 

 

Jan Kold: 

Året startede med Sonny Christiansen som turneringsansvarlig, senere tog Christian 

Landsgaard over, og efter jul har undertegnede haft tjansen. 

 

Klubben ansatte en på papiret dygtig og tilsyneladende engageret træner til at træne 

både herrer og damer. Målet var oprykning for herrerne og fastholdelse af niveauet for 

damerne samt flere spillere til klubben. 

 

Så godt gik det desværre ikke. Herrerne endte midt i rækken (Serie 1), mens damerne 

rykkede ned i Serie 2. De flere spillere kom ikke – og det blev reelt også til færre spillere 

i alt. 

 

I den kommende sæson stiller vi med både et herre- og et damehold. For herrernes 

vedkommende bliver det med hjælp fra enkelte trænere, der genoptager karrieren. For 

damernes vedkommende bliver det med hjælp fra vores ambitiøse U17-piger. 

 

Kommentarer: 

- Det blev foreslået, at bestyrelsen brugte flere kræfter på kommunikation mellem 

bestyrelsen og seniortrænerne, da nogle af de problemer som sæsonen har budt 

på måske kunne have været taget i opløbet, hvis der havde været en bedre 

kommunikation. 

- Bo foreslog, at der blev udarbejdet strategiplaner, motivationsplaner samt 

backupplaner for hele Teen / Seniorområdet. 

 

 

4.3 Beretning fra den Kommunikationsansvarlige 
 

Jan Kold: 

Til den store offentlighed er dette primært foregået gennem Gladsaxe Bladet, hvilket vi 

har brugt ca. 3 gange i løbet af sæsonen, dvs. færre gange end sidste år. Vi leverer 

teksten, som så behandles journalistisk. 

 

Ved sæsonstarten fik vi også besøg af Politiken, der brugte os som eksempel på en 

sportsgren i fremdrift. Herligt! 

 

Ellers har Carsten Olsen og jeg kæmpet med at holde hjemmesiden opdateret – med 

gode bidrag fra andre – dog mest fokuseret på ungdomssiden må vi indrømme. Men det 

har været i en mindre grad end tidligere. 

 

Generelle nyhedsmails har der været færre af i den forgangne sæson end tidligere. 

 

Summa summarum kan jeg berette, at kommunikationen i den forgangne sæson fra 

klubben til medlemmerne i langt højere grad har været lagt an på den kommunikation, 

som de enkelte trænere har stået for. 

 

Vi har nu investeret i et nyt hjemmesidesystem, som gør de enkelte hold i stand til at 

opdatere den information, som de ønsker om holdet, herunder referater fra kampe og 

lignende. Det forventer vi os meget af i klubbens ledelse. 

 

Vi savner fortsat en dedikeret person eller gruppe, som kunne tænke sig at beskæftige 

sig udelukkende med klubbens kommunikation, internt så vel som eksternt. Det kan 

være, at vi kommer tættere på dette i den kommende sæson. 

 

 

 

 

 



 

 

5 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
 

Carsten Olsen: 

Året viser et overskud på kr. 17.052,38 mod et budgetteret overskud på kr. 12.060. Der 

er ikke blevet sparet på noget i årets løb. Alle er kommet til de stævner de gerne ville, 

der er blevet indkøbt de ønskede materialer og masser af trænere og ledere har været på 

kurser. I overskuddet indgår kr. 9.600 fra ungdomskassen, der indeholder overskud fra 

lejr og stævner igennem de sidste to år. Disse penge har gjort det muligt at bruge ekstra 

penge på materiel og kurser. 

 

Klubbens aktiver er stigende i forbindelse med stigende overskud, så de nu udgør kr. 

62.292. Restancer og andre tilgodehavender udgør kr. 7.430. 

 

Lars Møller: 

Hvor er udgifterne / indtægterne til TC at finde. 

 

Carsten Olsen: 

Indtægterne indgår i kontingenter og udgifterne findes under posten DVBF. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 

6 Behandling af indkomne forslag 

 
Forslag om ansættelse af forretningsfører samt forslag til ændringer af vedtægterne blev 

fremlagt. Dette blev gjort i sammenhæng med fremlæggelse af næste års budget og 

fastsættelse af næste års kontingent i tilfælde af forslagenes vedtagelse. 

 

Marina B.: 

Udtrykte bekymring for den store post der er blevet lagt på udgiftssiden til 

administration, som forårsager et budgetteret underskud. Udtrykte yderligere bekymring 

for den store kontingentstigning, som kan betyde tab af medlemmer på sigt. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

7 Behandling af indkomne forslag 
 

Valg af formand. 

Jan Kold genopstiller. Jan Kold blev genvalgt 

 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer. 

John Jensen og Carsten Olsen genopstiller. Begge blev genvalgt. 

 

Valg af revisor, 

Ole Pries genopstiller. Ole Pries blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter. 

Sara Sofie Pedersen blev valgt til suppleant til bestyrelsen. 

 

Anne Hansen hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

 

Referent 

Carsten Olsen 

15. september 2009 


