
 

 

Referat fra generalforsamling i Gladsaxe Volleyball Klub 

Tirsdag den 30. august 2011. 

 

Fremmødte stemmeberettigede: 5 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

- John Jensen blev valgt til dirigent. 

- Carsten Olsen blev valgt til referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

- Udover det fremsendte materiale blev det bemærket, at Jakob Romanowski 

havde vundet DM i beachvolley for U15. 

- Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af årsrapport inkl. det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

- Overskudet blev på kr. 20.923,39, hvilket var ca. 3000 kr. over budget. 

- Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 

 

- Kassereren nævnte, at Volleyligaholdet bliver en udgiftstung post i det 

kommende år, men at en stor del af udgifterne vil blive betalt igennem et 

sponsorat fra Team Elite. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2012. 

 

Senior Division: kr. 1400 

Senior Danmarksserie: kr. 1100 

Senior Serie: kr. 950 

Senior Mix: kr. 500 

Senior Fredagshygge: kr. 100 

Teen: kr. 750 

Kids: kr. 600 

Kids, mini: kr. 450  

Rabat til studerende: 25% 

 

- Taksterne blev vedtaget. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

 

- Der var ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af formand for 1 år 

 

- Jan Kold blev valgt 

 

8. Valg af næstformand for 2 år 

 

- Mikkel Eriksen blev valgt. 

 

9. Valg af kasserer for 2 år 

 

- Carsten Olsen blev valgt 

 



 

 

10. Valg af sekretær for 1 år 

 

- Gitte Prins blev valgt. 

 

11. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer 

 

- Cecilie Kristiansen (1 år), Halla Sigurdardottir (2 år) og Mai Sørud blev valgt. 

- En stilling er vakant. 

 

12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

 

- To stillinger er vakante 

 

13. Valg af revisor og revisor suppleant 

 

- Ole Pries blev valgt til revisor 

- Stillingen som revisorsuppleant er vakant 

 

14. Eventuelt 

 

- Der blev reklameret for den nye kampagne for rekruttering af nye senior 

spillere, målrettet kolleger. 

 

 

Carsten Olsen, referent 

26. september 2011 


