
28. august 2012 
Referat af ordinær generalforsamling i 

 
Lyngby-Gladsaxe Volley 

Tirsdag den 28. august kl. 18.30-20.00 
i klublokalet, Engelsborghallen, 

Engelsborgvej 93, 
2800 Kongens Lyngby 

 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Jan byder velkommen. 
Birgitte vælges som dirigent. Cecilie vælges som referent. 
 
Birgitte påpeger, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Se bilag 1, side 1-5. 
 
Spørgsmål:  Hvad gør man for at tiltrække flere drenge? 
Svar:  Vi har blandt andet lavet målrettede sommerferieaktiviteter til den årgang drenge, som 

vi har mest brug for. Vi havde også forsøgt os med efterårsferieaktiviteter og julen, 
men begge dele faldt desværre fra hinanden.  
Kids har fået 13 nye drenge ved første træning. Forhåbentlig kan vi få dem til at blive. 
Det giver en stor styrke både at have drenge og piger på holdene. Vi mangler dog 
en/flere mandlige trænere, der kan tage sig af de nye drenge og udfordre dem. Vi må 
se nærmere på, om nogle af de unge måske kunne være interesserede i at være 
trænere. 
Skolerne i området gør en kæmpe forskel, fordi de har volleyball på skemaet. På den 
måde bliver børnene interesserede. 

 
Kommentar: Jeg har oplevet, at de problemer der har været i løbet af sæsonen (fx vandskaden), er 

blevet håndteret på en fornem måde. Det er dejligt at være bruger af klubben. 
 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
Se bilag 1,  
 
I denne sæson har vi fordelt budgettet ud på de enkelte områder, fordi der er kommet mange hold. 
Kassereren kan ikke håndtere alle områderne, så der er oprettet et antal områdeansvarlige, som skal 
stå for at lægge budget for det pågældende område forud for hver sæson. 
 
Det har været svært at give et samlet overblik over økonomien med de to forskellige regnskabsår, 
men det er heldigvis lykkedes. De vigtigste pointer er: 
 
Senior:  D3 har været en stor udgift for senior, da der var meget få betalende medlemmer. 

Alligevel er der kommet overskud på seniorområdet. 
 
Ungdom:  Vi har en stor udgift til ungdom. Det har kostet os næsten 37.000 kr., og det skyldes, 



at vi har betalt turneringsgebyr for ungsenior-hold. Det er en udgift, vi fremadrettet vil 
få ind, men denne gang er det en stor post, da vi ikke havde regnet med det forud for 
budgetlægningen. Trods udgiften giver ungdom dog et stort overskud, især på grund 
af tilskud fra Gladsaxe Kommune. Dette er dog ikke noget, vi kan regne med at få de 
næste år. Det drejer sig om ca. 15.000 kr. 

 
Spørgsmål: Bør man ikke have en post, der hedder ’ekstraordinære udgifter’? 
Svar: Vi kan ikke tillade os at budgettere med, at kommunen vil give ekstra penge. Men vi 

kan godt lægge dem ind som en post i regnskabet. 
 
Spørgsmål:  Seniorer har bøder for 7.000 kr. Hvorfor det? 
Svar: Det er primært kampflytningsgebyrer, eller hvis man indtelefonerer resultater for sent 

eller forkert. Den post vil næsten altid være der, men det er ikke et stort problem for 
os. Folk er generelt gode til at klare det. Vi har set på, om det er et enkelt hold, men 
det er det ikke. 

 
Drift: Salg og indkøb af tøj. Udgiften er større end indtægten, fordi vi har opbygget et lager 

af tøj, og fordi vi har betalt tøj for enkelte hold i klubben. 
 
IT: Det er primært administration, samling af banker m.m. 
 
Disse udgifter fordeles ud på de enkelte hold alt efter antal medlemmer. 
 
Vi ender med et overskud på 8.400 kr., og det er vi rigtig glade for. Vi har været meget 
tilbageholdende med investeringer (ikke bolde, men andre områder). 
 
Kommentar: Posten ’udlændinge’ kaldes fremover ’kontraktspillere’. 

Der mangler en beskrivelse af, hvad der er sket med egenkapitalen. Det ser ud som 
om, der er sket en udvikling i egenkapital (nu: 198.000 kr.). Det tegner et billede af en 
sund forening. Og den må ikke være mindre, for så er det ikke ansvarligt. 

Svar:  Balancen fra de gamle klubber er ikke medtaget. Derfor kan vi ikke se forskellen. Den 
vil komme næste år. Det er rart med en egenkapital, hvis der skulle være uforudsete 
udgifter. Det er også rart, når vi skal betale kontraktspillere for deres ophold, da det 
betales forud. Det ender med at gå i nul, men vi har brug for likviditet, for at det kan 
lade sig gøre. 

 
Spørgsmål: Hvad med vores OK-sponsorat? Skal vi ikke genoptage den? 
Svar: Det er ikke med i det nuværende regnskab. Vi fik omkring 3.000 kr. ind forrige år. 

Indsatsen har kastet penge af sig, men der er ikke sket noget siden på aktivitetssiden. 
Vi må lige følge op på den aftale. Vi må lave en medlemsindsats, så alle kan blive 
opmærksomme på indsatsen. Vi har volleyligaen og et stort antal medlemmer, så det 
kan godt være attraktivt for OK at sponsorere. 

 
Spørgsmål: Medlemsbudgettet (summen af antal medlemmer) er lavere end sidste år. Hvad 

skyldes det? 
Svar: Det skyldes, at vi har indlagt det antal medlemmer, som forventes at være der et helt 

år (fuldt kontingent).  
 



Regnskabet er enstemmigt vedtaget. 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
Se bilag 3 
 
Volleyliga:  Bestyrelsen har stillet som krav – lært af erfaringer fra sidste år – at der skal være en 

buffer til uforudsete udgifter på 15.000 kr. Volleyliga og talentholdene ses som et 
samlet hele. 

 
Senior: Ingen særlige kommentarer. 
 
Talent: Der er store udgifter på denne post, fordi det koster penge at have holdene i 

divisionsvolley. Det giver et stort underskud, men det har bestyrelsen valgt at 
prioritere. 

 
Ungdom: Her er det svært at budgettere med, fordi det kan være rigtig svært at forudse, hvor 

mange der starter. 
Bestyrelsen har besluttet, at når man skal til DM, så repræsenterer man klubben. 
Normalt skal man betale selv, men fremover går klubben ind og betaler halvdelen af 
udgifterne. 
Holdmøder er også en ny post på budgettet, så hvert af ungdomsholdene kan holde 
møder. Der afsættes konkret 25 kr. pr. betalende medlem i hver halvsæson. 

 
Drift: Bestyrelsesudgifterne er faldet, fordi der mangler et medlem af bestyrelsen. 
 
Hele klubben: Vi budgetterer med et overskud på 604 kr. 
 
Kommentar:  Det bliver foreslået, at kassereren bliver lønnet. Det er et kæmpe arbejde at sidde med 

budgetter for tre klubber og lægge så mange timer i klubben. Det bør være dobbelt op, 
for hvad en træner får. 

Svar: Deltagerne ved generalforsamlingen finder det forslag sympatisk, og bestyrelsen får 
belæg til at arbejde videre med forslaget. Blandt andet handler det om at få 
synliggjort, hvor mange timer der bruges. Måske skal man bruge et firma fremadrettet, 
men det det noget, bestyrelsen må drøfte. 

 
5. Fastsættelse af kontingent 
Se side 13. 
Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentsatsen. Det betyder, at de fra 01.01.2013-31.12.2013 
vil kontingentet bibeholdes. 
 
Rettelse: Generalforsamlingen foreslår, at der kommer en ny kontingentsats. 

Fredagshyggevolley koster 200 kr. pr. halvår.  
 
Kontingentet er godkendt. 
 
6. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke kommet forslag. 
 



7. Valg af formand (i lige år) 
Mikkel Eriksen er valgt for de næste to år. 
 
8. Valg af næstformand (i ulige år) 
Jan Kold fortsætter som næstformand. 
 
9. Valg af kasserer (i ulige år) 
Carsten Olsen fortsætter som kasserer. 
 
10. Valg af sekretær (i lige år) 
Gitte Prins træder ud af bestyrelsen. Cecilie Kristiansen vælges som ny sekretær. 
 
11. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer 
Mai Sørud er genvalgt for 2 år. 
Halla Sigurdardottir er ikke på valg i år. Hun fortsætter derfor. 
 
Der er ikke andre, der opstiller. Det betyder, at der vil være to vakante pladser i den kommende 
bestyrelse. 
 
12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Birgitte Hansen vælges som suppleant. 
 
13. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår Ole Pries som revisor. Ole Pries vælges. 
Vi spørger Georg, om han vil være revisorsuppleant. 
 
14. Eventuelt 
 
Kommentar: Det hele handler meget om kids, så måske vil en suppleant være meget om kids. 
Svar: Lige nu handler det også meget om senior – især Volleyligaen. Det er blevet mere 

alsidigt, jo større klubben er blevet. Fremadrettet bliver det mere blandet. 
  
Kommentar: Vi har sat plakater op på kollegier i området. Det har indtil videre givet to 

interesserede. Forhåbentlig giver det flere. 
 
Kommentar: Det kunne være rigtig godt med en mere opdelt hjemmeside, hvor der deles mellem 

senior og ungdom. Især events skal deles op. 
Svar: Vi opfordrer til at bruge kalenderen. Og vi har sagt det til udviklerne, at der skal være 

en mere hierarkisk opdeling. Jan vil skrive til klubmodulet for at bede dem om at lave 
en filtrering på de enkelte hold. 

Svar: Man kan også lave links på siden ”Mix”. På den måde ses de alle sammen et sted.  
 
 

____________________________________ 
Dirigentens underskrift 


