
 

 

Referat fra Generalforsamling i Gladsaxe Volleyball Klub 25. august 2010 

 

Valg af dirigent:  

Anne Hansen blev valgt. 

 

Valg af referent:  

Carsten Olsen blev valgt. 

 

Beretninger: 

 

- Omskifteligt år. 

- Marianne ansat, i foråret opsiges Marianne, da Det ikke kørte som beregnet. 

- Vi vil derfor gerne udvide bestyrelsen. 

- Vi har sparet for at kunne holde budgetterne. 

- Aktiviteter frem for administration. 

- Stabilt medlemstal færre kids, flere teens. 

- Skole stævne gav 16 nye børn. 

- Sommerferieaktiviteter gav 5-7 børn 

- Minihold, nyt initiativ. 

- 30 seniormedlemmer – flere, omkring 20 hver mandag. 

- Sonny koordinator. 

- Stor indsats fra Thomas gav et herrehold, der kom godt igennem sæsonen. Evt. 

samarbejde med Teens. 

- Trænere: Mai, Carsten S., Christian, Thomas, Marianne, Dorte, Palle,  

- Sidste år blev talt om udviklingsplan – ikke så meget på det teoretiske. To 

initiativer, LGV og Godt Idrætsmiljø for børn. 

- LGV: Bestyrelserne valgte at lægge teenafdelingerne sammen 13-20. Omfatter 

altså ikke kids. Medlemmer er stadigvæk medlem af moderklubberne. Kommet 

rigtig godt fra start. Flere spillere og flere trænere for at målsætningen kan nås 

omkring sportslig ambitiøse hold og sportsligt motionsplan. Det giver mere 

sammenhængende klub, og der mistes ikke pludseligt halve hold. Seniorhold i 

begge klubber kan aftage. 

- GIFB: Samarbejde med DVBF, brochure og familiedag er noget af det som er 

kommet ud af det. Vi Cert. 12/9 i Fredericia. 

- Lyngby Volley har rygget sammen og givet tid til at vi kan have plads til alle 

selvom der er vandskade. 

- Inspiration til forbedringer. Langbane er etableret og baner på tværs. Nye stolper 

og stangvogn. 

- Vi har et godt samarbejde med skolen: skolestævner og weekendstævner. Mere 

plads til rekvisitter. Nye organisationsformer – samarbejde med Ungdomsklubben 

Kilden, faldt desværre til jorden. Måske løbes der noget i gang senere. I samme 

projekt, har der været åben hal, men der har været reklameret for dårligt, så det 

faldt lidt til jorden. 

- UVX – Åben hal projekt. Fire gange i løbet af sæsonen. Vi håber på at få et 

tilsvarende projekt på banen i Gladsaxe. 

- Andre aktiteter: Mens Health Week. Træning af overvægtige børn, uddannet to 

ledere på akademiet. Det giver synlighed. FIG afholder. 

- Vi har fået et legat: 4000 til stangvogn, så vi kan trille kidsstolper ind i hallen. 

Opfordre til at vi søger mere. Årets indendørsklub 10.000 kr. – citat fås fra Jan. 

Det er endnu ikke besluttet hvad pengene skal gå til. 

- Brugerbestyrelsen: Jan er blevet valgt for 4 år. Langsigtet plan, kendskab til 

muligheder på sportcentret og være mere til at præge udviklingen i kommunen på 

sportsområdet. Projekter og andre initiativer. Evt. løbestier og træningspavillioner 

(cirkeltræning). 

- Tøjudvalg – ikke alt har kørt på skinner, men der er oprettet en webshop. Kids 

kan købe tøj, Teen og Senior bruger andre veje. 

- Sportslig side: 24 på TC. Samme i år regner vi med. 



 

 

- 6 stævner, kids og teen. Stor opbakning fra forældrene, når der rykkes. Stor tak 

til Aline, når hun gang på gang stille op. Deltagene klubber roser den sunde bod. 

82 hold til kids og teen. Samme niveau som foregående sæson. Repræsenteret på 

de fleste niveauer, dog ikke Level-0 og Level-1. Mange teens af sted i år. 

- 6 guldmedaljer til kids, 13 til teens. Fordobling på teen området. 

- SM på Level-2 åben, 3, 3 åben, Teen-2 DU13, HU16 drenge, Teen-4. 1 mere end 

sidste år. 

- SM i beach på DU17. DM i beachvolley på DU17. 

- Nr. 7 – herre senior, blev i Senior-1. Nr. 3 på damesiden, 2 point fra oprykning. 

- Mix har været til mange stævner, 4-5 guld ud af 10 stævner. 

- Træningslejr, 66 deltagere. 1 regnbyge.  

- Træningslejren bliver sammen med Lyngby – en for kids og en for teens. 

- Beachvolley: Træningen har ikke været så struktureret på grund af vejret. En del 

seniorer har trænet sidst i juni, først i juli. Ikke så megen ungdom. 

- Sæsonafslutning, juleafslutning, pokalmesterskaber, mixstævner, forældrevolley, 

alternative stvæner, mixicaner fest, kåringer, vendskabsdag osv. 

- Rekruttering: Ikke lykkedes så godt som vi kunne. 60 til sommerferieaktiviteter, 

Jesper og Jan og 6 teens.  

- Hvad nåede vi ikke: træner/leder samling. Indhentning af sponsormidler, DGI vil 

gerne holde en sommeraktivitet i flere uger i udsatte områder – Høje Gladsaxe 

som indsatsområde. Ikke så meget synlighed i presse, hjemmeside, klubblad, 

Rep. møde, Mangler stævneleder til hjemmebanestævner, nye ideer er velkomne. 

- Nye ting i den kommende sæson: SVBK, Carsten medlem af UU i SVBK. Fokus på 

de stagnerende kidstal. Nyt initiativ, Back to Basics. 

 

Jan Kold suspenderer generalforsamlingen 

 

Sonny blev 40 år og fik to kolde fra tasken. 

 

Kommentarer til beretningerne: 

 

Anne: Dejligt at se udvikling 

 

Mai: 

GIFB. Ord og tanker på børn og unge. Kigget på strategi og formål, hvordan behandler vi 

børn, de os, forgangsmodel, hvor meget skal vi opdrage, sportsligt osv. 

Anne og Carsten: Arbejdet med strategi og formål 

Aline og Mai: Familiedag og info til kids. Behov for forældrene, I skal støtte børnene, hvis 

de har særlige behov, Social klub der er åben for alle , men stiller krav til forældre og 

børn der kommer i klubben.  Familiedagen – forældre til kids og teenspillerne selv. 

Hjælpetrænerkursus og dommerkursus. Socialt arrangement. Forældrebank skulle 

oprettes, hvor der hverves forældre til de jobs, der mangler hænder til. Få hold i alle 

forældre. 1 årig aftale – belønning i form af remedier, 1000 kr. til ikke volleyball 

aktiviteter, venskabsdag (exp. og bio). Fokus på flere hænder.  

 

Vedtægtsændringer 

Jan fremlagde vedtægtsændringer – de blev vedtaget. 

 

Regnskabet 

Carsten fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 

Kontingenter: 

 

- Sonny foreslår motion nedsat fra kr. 1000 til kr. 900. Vedtaget. 

 

Valg til bestyrelsen 

- Jan valgt som formand 



 

 

- Carsten valgt for 2 år - Økonomiansvarlig 

- John Jensen er ikke på valg – sidder endnu et år. 

- Mai valgt for 2 år - Kids 

- Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år: vakant 

- Ole Pries valgt som revisor. 

- Anne Hansen valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

Evt.:  

- Vi mangler træner ressourcer.  

- Mere mulighed for at skrive på hjemmesiden. 

- Årgangsbillede, Forslag fra Sonny. 

- Facelift på hjemmesiden. Forslag fra David. 

 

1. september 2010 

Carsten Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


