
28. september 2013 
Ordinær generalforsamling i 

 
Lyngby Volleyball 

 
Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 

i Engelsborghallen, 
Engelsborgvej 93, 

2800 Kongens Lyngby 
  
Med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 

godkendelse  
Se side 2. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse   
Se budgetforslaget for Lyngby-Gladsaxe Volley. 

5. Fastsættelse af kontingent   
Se side 3. 

6. Behandling af indkomne forslag   
Se side 4-6. 

A. Antallet af bestyrelsesmedlemmer foreslås ændret fra 8 medlemmer til 5 medlemmer. 
B. Ændring af dato for regnskab 

7. Valg af formand (i lige år)  
Intet valg i år – Mikkel Eriksen fortsætter som formand. 

8. Valg af næstformand (i ulige år)  
Jan Kold er på valg– modtager gerne genvalg (2 år). 

9. Valg af kasserer (i ulige år)  
Carsten Olsen fortsætter ikke som kasserer. Bestyrelsen foreslår Erik Hansen (for 2 år). 

10. Valg af sekretær (i lige år) 
A. Hvis forslag 6A ikke vedtages: Cecilie Kristiansen er udtrådt af bestyrelsen – forslag 

til ny sekretær modtages gerne (for 1 år). 
B. Hvis forslag 6A vedtages: Punktet udgår. 

11. Valg af fire/to bestyrelsesmedlemmer  
Mai Sørud, Halla Sigurdardottir og Birgitte Vilsbøll Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer modtages gerne. 

A. Hvis forslag 6A ikke vedtages: Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer (2 for 2 
år – og 2 for 1 år). 

B. Hvis forslag 6A vedtages: Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer (1 for 2 år – og 
1 for 1 år). 

12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Forslag til suppleanter modtages gerne.  

13. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Forslag til revisor modtages gerne. 
Forslag til suppleant modtages gerne. 

14. Eventuelt 
 
Mvh. Bestyrelsen 



Resultatopgørelse Lyngby Volley 1. juli 2012 - 30. juni 2013
Status pr. 30. Juni 2013

Resultat

2012/2013

Note

Indtægter

Kontingenter (0-12 år) 84.900,00

Kontingenter (13-18 år) 50.100,00

Kontingenter (19-24 år) 4.700,00

Kontingenter (25+) 74.025,00

Tilskud 34.804,60

Indtægter i alt 213.725,00

Udgifter

Træner - Ungdom 1 67.562,00

Træner - Senior 1 2.500,00

Kurser 27.319,16

Overført til Lyngby-Gladsaxe Volley 116.343,84

Udgifter i alt 213.725,00

Resultat 0,00



Dagsordenens punkt 5: Fastsættelse af kontingent 
 
Fastsættelse af kontingent for hele 2014 
 
Nedenstående kontingent foreslås som gældende for hele 2014. 
 
Kontingentet er afstemt mellem Lyngby-Gladsaxe Volley, Gladsaxe Volleyball Klub og Lyngby 
Volleyball. 
 

Niveau 

Nuværende  
kontingent for  

hele 2013 
per halvår 

Forslag til  
kontingent for  

hele 2014 
per halvår 

Volleyliga 1.400 1.450 
Division 1.400 1.450 
Danmarksserie 1.100 1.000 
Kredsserie 950 1.000 
Mix 500 600 
Fredagshyggevolley 200 250 
Teen Senior 750 850 
Teen 1-2, per træning 750 425 
Kids 600 - 
Kids, begynder 450 - 
Kids, per træning  400 

 
Bestyrelsen får bemyndigelse til at yde rabat til studerende (pt. 30%).  
Senior-spillere (over 18 år) betaler selv for deres spillerlicens. 
 



Dagsordenens punkt 6: Forslag om vedtægtsændring 
 
A. Antallet af bestyrelsesmedlemmer foreslås ændret fra 8 medlemmer til 5 medlemmer. 
 
Begrundelse: 
Det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer stammer fra foreningens stiftelse, hvor bestyrelsesmed-
lemmer fra de to moderklubber indgik i en samlet bestyrelse. 
 
Da vi nu overgår til at benytte triologi, så giver det bedst mening at nedsætte antallet af bestyrel-
sesmedlemmer til et minimum. Folkeoplysningsloven fastsætter, at en forening, der ønsker kom-
munal støtte, skal have mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Derfor foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen 
fremover består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer 
uden titel. 
 
Ændringer: 
 

1.  
§ 10. Dagsorden 
1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand (i lige år) 
8. Valg af næstformand (i ulige år) 
9. Valg af kasserer (i ulige år) 
10. Valg af sekretær (i lige år) 
11. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer 
12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
13. Valg af revisor og revisorsuppleant 
14. Eventuelt 

ændres til 

§ 10. Dagsorden 
1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand (i lige år) 
8. Valg af næstformand (i ulige år) 
9. Valg af kasserer (i ulige år) 
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant 
13. Eventuelt 



2.  
§ 13. Bestyrelsen 
1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle for-

hold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 
enkeltstående opgaver.  

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutnings-
dygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formanden eller næstforman-
den, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.  

3. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold 
til vedtægten.  

4. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere fire med-
lemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. For-
manden, sekretæren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens næst-
formanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  

5. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9.  

ændres til 

§ 13. Bestyrelsen 
1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle for-

hold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 
enkeltstående opgaver.  

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutnings-
dygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller næstforman-
den, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.  

3. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold 
til vedtægten.  

4. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere to medlemmer og væl-
ges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og et be-
styrelsesmedlem er på valg i lige år, medens næstformanden, kassereren og et be-
styrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  

5. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9.  
 



B. Ændring af dato for regnskab 
 
Begrundelse: 
På den seneste generalforsamling ændrede vi det seneste tidspunkt for afholdelsen af generalfor-
samlingen fra august til oktober i vedtægterne. Men vil glemte at flytte tidspunkt for bestyrelsens 
overdragelse af årsrapport til revisor og revisorens arbejde med dette. 
 
Ændringer: 
 

1.  
§ 14. Regnskab  
1. Foreningens regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni året efter. Bestyrelsen 

skal inden den 31. juli afgive årsrapport for det foregående regnskabsår til reviso-
ren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og 
skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

ændres til 

§ 14. Regnskab  
1. Foreningens regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni året efter. Bestyrelsen 

skal inden den 31. august afgive årsrapport for det foregående regnskabsår til revi-
soren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og 
skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

2.  
§ 15. Revision  
1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en re-

visorsuppleant. Revisoren skal hvert år i juli/august gennemgå årsrapporten og på-
se, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, 
og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til 
at efterse regnskab og beholdninger. 

ændres til 

§ 15. Revision  
1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en re-

visorsuppleant. Revisoren skal hvert år i august/september gennemgå årsrapporten 
og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revi-
sion, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid ad-
gang til at efterse regnskab og beholdninger. 
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