
Referat af ordinær generalforsamling i 
Lyngby Volleyball 

 
Tirsdag den 30. august kl. 19.00 
i pavillonen ved Engelsborghallen, 

Engelsborgvej 93, 
2800 Kongens Lyngby 

   
Dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent og referent   
Gitte Prins er valgt til dirigent 
Cecilie Kristiansen er valgt til referent 
 
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år    
Punkt 2 og 3 slås sammen, da kassereren ikke er til stede. 
 
Kids vokser støt hvert år. Forældre melder sig som trænere, og der er pt. ca. 60 medlemmer. 
 
Teen er også meget velfungerende – især i Buddinge. Teen blev slået sammen med Gladsaxe 
sidste sæson, og det var en god beslutning. Der har været gode resultater: HU16 blev nummer 
to ved DM, DU18 har to med ved udtalelsen til bruttotruppen til landsholdet, og to piger fra 
klubben vandt beachvolley-DM. De ældste piger spiller også på D1, D2 og D3 i den kommende 
sæson. Sammenlægningen giver gode betingelser for de hold med spillere, der går ud af 
niende. Selvom mange melder fra, er der stadig nok til et hold. 
 
D3 blev opløst ved juletid, men er nu tilbudt at spille kampe igen pga. Gladsaxes damehold. 
Der har været en pæn tilgang, så det forventes, at dameholdet vil genopstå. Også pæn tilgang 
til D2 og D1. 
 
D2 har fire nye navne på interesserede. Mikkel Eriksen er træner på både D2 og D3. 
 
Mix har også haft pæn tilgang, og ifølge formanden vælter det ind. Der er kommet et nyt, 
super tilbud til mix om tre træninger ugentligt med mulighed for at vælge en eller flere 
træninger, som det passer. 
 
H3 har også tilgang. 
 
H2 rykkede op i 2. division og får i denne sæson en eller to nye spillere. Indhentet amerikaner 
til D1 er ny træner for holdet. 
 
H1 rykkede meget passende ned i 1. division. 
 
D1har fået sponsorat fra Team Elite på 60.000 kr./året i tre år. Der skal dog søges hvert år. Til 
den kommende sæson er der indkøbt flere udenlandske spillere til holdet, bl.a. en spillende 



træner, Jillian Hadder, og to andre udenlandske spillere. Én betaler selv sine udgifter minus 
10.000 kr., som bestyrelsen skal finde sponsorater til. De to andre skal arbejde 20 timer 
ugentligt for klubben på caféer og får derigennem finansieret deres ophold her. 
 
Der er i øjeblikket overskud på budgettet på grund af sommerferieaktiviteter, der indtjente 
10.000 kr., og et BRF kredit-arrangement der indtjente 5.000 kr. Det vil derfor ikke give 
underskud at have udenlandske spillere på holdet. 
 
Vandskade i Engelsborghallen 

Tirsdag eller onsdag kommer der vurdering på udbedring af skaderne. Næsten halvdelen af 
gulvet skal udskiftes, og der er kun en bane til rådighed nu. Gulvet lægges i uge 38, hvis det 
kommer hjem til tiden. 
Det betyder ændrede træningsplaner for alle hold. Mikkel laver træningsplaner for hver uge. 
Der er i øjeblikket frie haltider på Virum skole, men man er ikke garanteret samme 
træningstid hver uge. 
 
Fusion med Gladsaxe Volleyball Klub 

Efter gode erfaringer med fusion af teen-holdene, er det blevet besluttet at fusionere de to 
klubber på alle fronter. Fordelen er, at det vil give mindre bureaukrati og bedre mulighed for 
at holde på spillere.  
 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til  
godkendelse  
Den nye fusion giver følgende økonomiske udgangspunkt: 50.000 kr. fra Lyngby Volley, 
75.000 kr. fra Gladsaxe Volleyball Klub. 
Der mangler at blive betalt for sommerferieaktiviteter.  
Plus på 10.000 kr. skyldes BRF-arrangement og sommerferieaktiviteter, der begge kan 
betegnes som uforudsete indtægter. 
 
Vi har betalt turneringsudgifter forud for hele sæsonen 2011/2012. Det påvirker også 
regnskabet. 
 
Balance 

Gæld LGV: udlæg, som Lyngby Volley har brugt. 
Der er stort set ingen kontingent-resistancer. Der vil ikke blive opkrævet manglende betaling 
fra før 2010. 
 
Ingen spørgsmål til regnskabet, som derfor godkendes. 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse  
Det fremlagte forslag er det budgetforslag, der fremlægges til den stiftende  
generalforsamling i Lyngby-Gladsaxe Volley. Baggrunden for dette er, at der i aftalen om  
holdfællesskab vedrørende økonomistyring er aftalt, at årets overskud (eller underskud)  
overdrages til foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley.  
 
Budget særskilt for Lyngby Volley skal laves for at vi kan søge tilskud i kommunen. I praksis 
køres alt dog sammen i Lyngby-Gladsaxe. 



5. Fastsættelse af kontingent   
Kontingent er identisk med ekstraordinær generalforsamling d. 14. juni. 
Ambitionen er, at kontingentet skal være lavere. Desværre kan det ikke lade sig gøre for 
øjeblikket. Forhåbentlig vil det blive lavere, når D1 indhenter sponsorater. 
 
Kontingentsatserne er vedtaget. 
 
6. Behandling af indkomne forslag  
Der er ikke indkommet forslag til behandling.  
 
7. Valg af formand (for 1 år)   
Bestyrelsen foreslår Mikkel Eriksen.  
Mikkel er valgt. 
 
8. Valg af næstformand (for 2 år)   
Bestyrelsen foreslår Jan Kold.  
Jan er valgt. 
 
9. Valg af kasserer (for 2 år)   
Bestyrelsen foreslår Carsten Olsen.  
Carsten er valgt. 
 
10. Valg af sekretær (for 1 år)   
Bestyrelsen foreslår Gitte Prins.  
Gitte er valgt. 
 
11. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer   
Bestyrelsen foreslår Cecilie Kristiansen (1 år), Halla Sigurdardottir (2 år) og   
Mai Sørud (1 år). 
Cecilie, Halla og Mai er valgt. 
Ingen ønsker at tage den sidste bestyrelsespost. 
  
Arjen Prins melder sig ud af bestyrelsen. 
 
12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen   
Ingen har meldt sig.  
 
13. Valg af revisor og revisorsuppleant   
Bestyrelsen foreslår Ole Pries som revisor.  
Ole er valgt som revisor 
Henrik Helmø er valgt som revisorsuppleant.  
 
14. Eventuelt   
Ingen punkter til eventuelt.  
 
Generalforsamlingen erklæres for afsluttet. 


