
Referat af stiftende generalforsamling i 
Lyngby-Gladsaxe Volley 

 
Tirsdag den 30. august kl. 20.00 

i pavillonen ved Engelsborghallen, 
Engelsborgvej 93, 

2800 Kongens Lyngby 

   
Dagsorden:  

  
1. Valg af dirigent og referent   
Jan Kold er valgt til dirigent 
Cecilie Kristiansen er valgt til referent 

 
Dirigenten får ordet. 

Generalforsamlingen er indkaldt som ved en ordinær generalforsamling. 

 

2. Forelæggelse af vedtægter til godkendelse  
De to gamle foreninger, Lyngby Volley og Gladsaxe Volleyball Klub, opretholdes for at gøre det 

muligt at beholde haltider i begge kommuner. Derudover stiftes foreningen Lyngby-Gladsaxe 

Volley, der i praksis skal tage sig af foreningsarbejdet. 

 

Den nye forening har en såkaldt grænseaftale, hvor medlemmer opdeles efter postnumre, så man 

formelt enten er medlem af Lyngby eller Gladsaxe volley. Det er for at gøre det helt tydeligt i 

forhold til tilskud fra den enkelte kommune, hvilke spillere der skal have tilskud fra hvilken 
kommune. 

Eneste undtagelse er spillerne i D1. Her søges tilskuddet udelukkende i Lyngby-Taarbæk 

kommune, da det kun er den kommune, som har givet støtte til Team Elite. 

 

Dette betyder praktisk, at der altid vil foreligge tre regnskaber og tre referater ved møderne. 

 

Vedtægterne er standardvedtægter fra Dansk Volleyball Forbund. 

Der vælges otte personer i bestyrelsen. Minimumsalderen for at få stemmeret til møderne er 16 

år. Det er kun muligt at stemme ved personligt fremmøde. Man kan vælges ind i bestyrelsen som 

passivt medlem. 

 

De to klubber deler overskuddet ved et eventuelt brud på samarbejdet. 
 

Vedtægterne er godkendt. 
 

3. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse  
Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet fra Lyngby Volley lagt sammen med budgettet 

fra Gladsaxe Volleyball Klub. 



Indtægter og udgifter er inddelt i ungdom og senior af hensyn til gennemsigtighed for 
medlemmer og for kommunen. 

 

Kommunale tilskud 

De kommunale tilskud er medlemsbaserede, fx trænertilskud for ungdomshold og 

deltagertilskud, som er ca. 210 kr./medlem under 17 år og 1/3 af det beløb, hvis man er over 17 
år.  

 
Sponsorer 

OK-benzin er stadig sponsor for klubben. 
Bestyrelsen er ved at nedsætte et udvalg, der skal søge flere sponsorater i den kommende sæson. 

 
Udgifter til udenlandske spillere 

Det koster ca. 65.000 kr. at have udenlandske spillere. Udgifterne finansieres af tilskud fra Team 

Elite og diverse personlige sponsorater og andre aftaler. Regnskab for Volleyliga-holdet skal 

holdes særskilt, så medlemmerne kan se, at det ikke koster penge for resten af klubbens 

medlemmer at have udenlandske spillere. 

 

Der er budgetteret med Dame 4-hold fra jul, hvis der er spillere til det. 
 

Der er ligeledes budgetteret med et lille overskud. Der vil være kvartalsmæssige afregninger for 
at se, hvordan budgettet holder. 

 

Budgettet er vedtaget. 

 
4. Fastsættelse af kontingent   
 

Divisionsspillere betaler 2800kr. årligt 

Danmarksseriespillere betaler 2200kr. årligt 

Kredsspillere betaler 1900 kr. årligt 

Mixvolleyspillere betaler 1000kr./årligt. Her er der fundet en løsning, hvor kontingentet for 

Gladsaxe-spillere stiger med 100 kr., mens det falder for Lyngby-spillere. 

 

Kids-spillere betaler 600 kr. årligt 

Alle teen-spillere betaler 1.500 kr. årligt 
 

Licensbetaling 

Ungdomsspillere får betalt licens, og alderen bestemmer licensbetalingen. 

U18-spillere får derfor betalt licens deres licens af klubben, selvom de spiller på et seniorhold. 

Seniorspillere betaler selv deres licens. 

 
Ændringsforlag 

”Kids begynder” ændres til ”en tilbudt træning om ugen”. Kontingentet afhænger af, hvor mange 

gange om ugen, man har tilbud om træning, ikke hvor mange gange man træner. Kids, der kun 



træner en gang om ugen, skal betale 400 kr. 
Det skal være muligt at være passivt medlem for at blive holdt opdateret om klubben. Fx er 

trænere passive medlemmer, ligesom spillere, der er væk på efterskole, kan blive det. 

Man er automatisk passivt medlem af søsterklubben, hvis man indgår i bestyrelsen. 

Hvis man skal være valgbar, skal man være passivt medlem. Bestyrelsen vil se på den konkrete 

udmøntning. Det skal være gratis at være passivt medlem. 
 
Rabat til studerende på 25 %. For at være ’studerende’, skal man være SU-berettiget. Det 
inkluderer altså ikke Ph.d.-studerende. I praksis betales hele beløbet på hjemmesiden, og så 

skriver man i kommentaren, at man er studerende. Derefter vil man få penge retur.  
 
5. Valg af formand (for 1 år)   
Bestyrelserne foreslår Mikkel Eriksen.  
Mikkel er enstemmigt valgt 

 
6. Valg af næstformand (for 2 år)  
Bestyrelserne foreslår Jan Kold.   
Jan er enstemmigt valgt 

 
7. Valg af kasserer (for 2 år)   
Bestyrelserne foreslår Carsten Olsen.  
Carsten er enstemmigt valgt 

 
8. Valg af sekretær (for 1 år)   
Bestyrelserne foreslår Gitte Prins.  
Gitte er enstemmigt valgt 

 
9. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer   
Bestyrelserne foreslår Cecilie Kristiansen (1 år), Halla Sigurdardottir (2 år) og   

Mai Sørud (1 år).  
Cecilie, Halla og Mai er enstemmigt valgt. 

Den fjerde plads står ubesat. 

 
10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen   
De to suppleantpladser står ubesatte. 
 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant   
Bestyrelserne foreslår Ole Pries som revisor.  
Ole er enstemmigt valgt som revisor. 

Henrik Helmø er enstemmigt valgt som revisorsuppleant. 

 
12. Eventuelt   
Birgitte træder ud af Lyngby Volleys bestyrelse efter mange år. Birgitte har i 11-12 år lagt et stort 

arbejde i kids-afdelingen, og hun fortsætter også med kids efter sin udtrædelse af bestyrelsen.  



 
John Jensen træder ud af Gladsaxe Volleyball Klub. Han har været med til at opbygge den 

kvindelige side af teen-afdelingen. Det fortsætter han ufortrødent med.  

 

Tak for indsatsen til begge bestyrelsesmedlemmer. 

 
Foreningen er nu oprettet. 
Tak for god ro og orden. 
 

M.v.h.  
 

Bestyrelserne for  
Lyngby Volleyball og  

Gladsaxe Volleyball Klub  

 


