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LYNGBY-GLADSAXE VOLLEYBALL 
 
Formandens beretning 2012/2013 
 

Indledning 
Lyngby-Gladsaxe Volley har nu ca. 2 års fødselsdag, så tillykke til 
os alle med det  

I hverdagen mærker ingen af os noget til, at vi kun har levet 
sammen i 2 år, for vi lever som én klub med fælles fodslag og 
fællesskab i det hele taget. 

I bestyrelsen ser vi tilbage på endnu et fremragende år, og vi er 
meget stolte af alle vores dejlige medlemmer, som på flotteste vis 
repræsenterer Lyngby-Gladsaxe Volley, uanset om det er på eller 
udenfor banen. 

Vi har netop afholdt den første store klubaften, og vi var 119 
tilmeldte, så det var jo helt fantastisk. 

Vi har i dag søsat vores nye organisation, som baserer sig på 
såkaldte triologier, hvor alle hovedområder i klubben varetages af 
en triologi. Vi har udpeget i alt 10 triologier, og vi forventer os 
rigtig meget af denne model, som er blevet til i et samarbejde med 
en klubkonsulent fra DGI. 

Vores overordnede mål med triologierne er at få involveret rigtig 
mange klubmedlemmer og forældre til vores unge spillere. Mange 
gode folk i og omkring klubben har fortalt os, at de rigtig gerne vil 
hjælpe til, men de ved bare ikke hvad og hvordan, så det har vi 
gjort noget ved. 

På hjemmesiden kan man altid opdatere sig på udviklingen i 
klubben. 
 
 

Sportsligt 
Sportsligt er vi en klub med tilbud til spillere med alle ønsker. 
Vi har kidsvolley og teenvolley for alle aldre og alle niveauer. 
Vi har talenthold for de ældste teens med drengene helt oppe i 1. 
division 
Vi har mixvolley med tilbud om op til tre gange træning om ugen 
efter princippet om, at du er meget velkommen hver gang, eller 
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bare når det lige passer ind i dit eget program i en ofte travl 
hverdag 
Vi har seniorvolley fra serievolley til volleyliga for damer og 1. 
division for herrer. I år er vi oppe på 1 mixhold, 3 damehold og 5 
herrehold i turneringerne. 
 
Næsten alle hold har faste trænere, og i bestyrelsen er vi stolte af, 
at alle vores trænere er både dygtige og entusiastiske og løbende 
uddanner sig, så de kan følge med spillernes udvikling. Alle 
trænerne arbejder hver eneste uge for, at vi alle skal blive 
dygtigere til volleyball og for, at vi alle skal blive endnu dygtigere 
til at være sammen med hinanden. Det gælder både på holdene 
hver især, men også på tværs af klubben har vi et ønske om endnu 
flere venskaber og endnu mere værdifuldt socialt samvær. 
 
Der har netop været afholdt Europamesterskaberne i Volleyball for 
herrer, og for første gang nogensinde kvalificerede Danmark sig til 
playoff-kampene efter en fantastisk sejr over Hviderusland. Jeg 
havde selv fornøjelsen at se Danmark spille åbningskamp mod 
Italien, og det var en hel unik volley-oplevelse med et meget 
professionelt arrangement og et talstærkt og meget medlevende 
publikum i Odense. Jeg var også i Parken til final-four, hvor 
Ruslands helt fantastiske hold bankede Italien i finalen. Det var en 
stor international begivenhed, som allerede er skrevet ind i dansk 
volleyball-historie som noget helt særligt. Jeg mødte mange gode 
venner far vores egen klub og fra mange andre klubber, og vi gik 
alle rundt med et udtryk af respekt og stolthed for hele EM på 
dansk jord. Personligt overvejer jeg at planlægge en ferie til næste 
EM-værtsland eller måske endda VM – det ville være helt 
ubeskriveligt stort. Den tid den glæde. 
 

Økonomi 
Klubbens økonomi har det godt, som Carsten lidt senere vil 
redegøre for. 
Uden at sige for meget på forhånd, vil jeg dog lige nævne, at det jo 
koster at dyrke volleyball på højeste niveau, og vores Dame 1 hold 
og vores Talenthold har nydt godt af fællesskabet rent økonomisk. 
Der er sådan set ikke noget nyt i det, og i langt de fleste klubber, 
som tilbyder volleyball på alle niveauer, er hele klubben med til at 
betale for de hold, som spiller divisionsvolleyball. Det er 
simpelthen dyrere at være tilmeldt divisioner i turneringsgebyr, 
betaling til dommere og betaling for rejser til kampe rundt i 
landet. 

Det nye hos os her i Lyngby-Gladsaxe er, at vi op til denne sæson 
har valgt at skille Volleyliga-holdet ud fra klubben rent økonomisk 
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og håndteringsmæssigt, så vi har oprettet en separat klub, hvis 
eneste formål er netop at drive vores damehold i Volleyligaen. 

I bestyrelsen ønsker vi, at vores unge spillere har noget at se frem 
til og se op til, så de i mange år kan få opfyldt deres og klubbens 
ambitioner om at udfordre, udvikle og udleve alle talenter, uanset 
om man sigter højt eller lavt rent sportsligt. 
Carsten vil også fortælle, at vi i den forgangne sæson sluttede med 
et lille plus på 12.000 kr. i klubbens samlede regnskab, så vi har 
ikke brugt flere penge, end vi har fået ind i kontingenter, 
kommunestøtte og sponsorater. Det er vi glade for, og vores 
egenkapital er dermed fortsat intakt. 
 
Vi vender tilbage til økonomien senere i dagsordenen, men jeg vil 
gerne afsløre, at vi i bestyrelsen mener, at vi har behov for et lille 
nøk opad på kontingenterne. Vi vil være sikre på, at de nystartede 
10 triologier har et godt fundament til at holde et flot 
aktivitetsniveau. Vi har fortsat et ønske om at ligge på niveau med 
vores naboklubber, som vi løbende sammenligner vores 
kontingenter med. Hvis man finder nogle markante forskelle, vil vi 
meget gerne høre om det og drøfte tingene helt konkret. 
 
 

Administration 
Administration i klubben fungerer rigtig godt med en aktiv 
bestyrelse, som samarbejder helt fantastisk, fordi vi har samme 
udgangspunkt: vi elsker volleyball, og vi elsker at se alle vores 
medlemmer opbygge varige venskaber og boltre sig på banerne. 
Tak til hele bestyrelsen for endnu et godt år sammen. 

Vores nye triologier skal sikre, at ingen af os slider os selv op, så 
vi alle ønsker at fortsætte vores frivillige arbejde i klubben i 
mange år femover. 
 
 

Træning 
Vi har igen i år fået lagt en rigtig god træningsplan, og langt de 
fleste – og i hvert fald de vigtigste – ønsker er blevet hørt og 
efterlevet. Vi benytter vores mange træningssteder på en rigtig 
god måde, og selvom vi har været uden en ”skadet” Buddinge 
Skole her i starten, har Jan fundet gode alternativer på Bagsværd 
Skole, så vi alle er ved at komme rigtigt i form efter den bedste 
danske sommer i mange år. Velkommen tilbage i hallerne. 
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Senior-holdene 
Vi har fortsat en stor og velfungerende seniorafdeling, og med fire 
herrehold er vi fortsat en af de største klubber i Danmark. 
 
Vi har startet en seniorstyregruppe, der har holdt et møde i hver 
halvsæson. Vi har diskuteret tjanser, træningstider, 
dommeruddannelse og andre muligheder for samarbejde holdene 
imellem. Lige nu står vi og mangler en dommeransvarlig, så vi 
håber, at den nye triologi for uddannelse kan få lagt planer, så vi 
fortsat kan leve op til vores dommerforpligtelser. 
Det skal da også lige med, at vi holdt en rigtig god klubfest i 
december måned  
H1 spiller i 1.division og klarede sig fint på en 3. plads ud af 9. 
HT, vores Herre Talent hold, spillede i 2. division og vandt rækken, 
så de nu spiller i 1. division. De vandt det afgørende 5. sæt mod 
Farum-Holte med 15-12! 
H2 spiller i 2. division, hvor de havde det svært, men klarede den 
som nummer 7 ud af 9, dvs. lige over nedrykningsstregen. 
H3 blev nummer sidst i efterårets Danmarkserie, og sluttede på 
samme plads i kvalifikationen til Danmarksserien, så holdet spiller 
nu i Serie 1. 
H4 hed sidste år H5 og er nyt hold, som klarede sig fint i Serie 1. 
Desværre har holdet haft for stor spillerafgang over sommeren, så 
holdet spiller ikke i turneringen i år men træner fortsat, bl.a. 
sammen med H5 og Mix. 
H5 hed sidste år H4 og er et nyt hold, hvor de fleste spillere er 
kommet fra en anden klub, SSB. Holdet kom ind i den sværeste 
Serie 1 pulje og rykkede egentlig ned i Serie 2. Der blev dog 
senere en plads fri i Serie 1, så de har naturligvis taget den 
udfordring op igen i denne sæson. 
H6 var et nyt ungseniorhold, som spillede i efteråret i Serie 1, men 
pga. for få spillere meldte vi holdet fra til forårssæsonen. 
DT var vores Dame Talent hold, men pga. for få spillere, dvs. for 
mange (unge) gengangere med D1, blev vi nødsaget til at trække 
dette hold. 
D2 spiller i 2. Division og klarede sig godt som nummer 2 ud af 10, 
og mon ikke de kommer til at ligge i toppen igen i år. 
D3 var en nyt ungseniorhold, som spillede i Serie 2 og blev en flot 
nr. 4 ud af 8. 
Mix er fortsat over 30 spillere, så det er rigtig flot. Det er lidt 
svært at få fyldt onsdagstræningen helt op, men det kommer nok 
her efter sæsonstarten. Jan og Sonny er stoppet som trænere i 
løbet af sæsonen, men heldigvis har Morten og Kim taget over. 
Holdet har deltaget i Mix-turneringen for første gang og vandt 
forårets Mix 2 turnering, dvs. holdet er det bedste af de 6 nederste 
hold! Holdet har også været aktive i flere af de såkaldte 
alternative en-dags-stævner for mixhold. 
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Ungdom 
Teen området i Lyngby-Gladsaxe er midt i en kæmpe 
omstillingsproces. Fusionsklubben blev i sin tid skabt på 
fundamentet af to klubber, der havde svært ved at skabe grundlag 
for ungdomsvolley i begge klubber. I dag, tre år senere, er 
ungdommen begunstiget af fyldte hold ved sæsonstart, og i dag er 
ventelister faktisk vores største udfordringer. Det skaber 
udgangspunkt for volley på meget forskellige niveauer, hvilket vi 
er stolte af, og vi arbejder kontinuerligt med de udfordringer, som 
dette nye grundlag giver klubben. 
  
Teenområdet gav ved sæsonstarten endegyldigt slip på de to 
ældste pige- og drengehold, som blev forankret i et nyt område, 
som vi kalder talentområdet. I stedet blev der skabt hele tre nye 
pigehold i U14 rækken. Holdene blev dannet af de mange piger, 
der rykkede op fra kids. Vi har traditionen tro stadigvæk meget 
færre drenge i ungdomsrækkerne, men vi ser med glæde en stor 
flok drenge, der er tæt på at være klar til at spille teenvolley. 
  
Vores helt store udfordring er - som i alle andre sportsgrene - at 
holde på de unge mennesker, når de går ud af 9. og 10. klasse. De 
udfordringer, der her møder de unge, levner sjældent tid til en 
aktiv deltagelse som sportsudøver – desværre. Vores erfaringer 
gennem de sidste mange år ved arbejdet med de unge viser en 
klar tendens, at hvis de unge ikke i større eller mindre grad også 
kommer i klubben for at pleje venskaber, så stopper de med at 
dyrke volley efter 9. klasse. Vi vil derfor i teentriologien gøre det 
til et fokusområde over de næste to sæsoner at styrke de sociale 
relationer på holdene og holdene imellem. Det er et eksperiment, 
som vi håber vil munde ud i, at vi fremadrettet kan have mange 
flere unge over 16 år i klubben. 
 
Kids 
Der er stadig rigtig stor søgning på vores kidshold. Holdene er 
allerede lukket nu. I år har vi valgt at have en træning på 
Buddinge skole og en træning i Englesborghallen. Vi har fået 
mange ny hjælpetrænere fra vores ungdomshold, og det er en 
kæmpe succes for alle. Hvis der skal oprettes flere hold i 
fremtiden, er der behov for flere voksne trænere. 
Sidst år kom vi ud til rigtig mange kampe, og dette kunne vi kun, 
fordi der altid var forældre, der var klar til at tage med, og tage et 
ansvar.  
 
  
Til sidst vil jeg gerne takke de mange frivillige voksne, som hver 
uge stiller deres tid til rådighed som trænere, hjælpetrænere og 
holdledere. Uden dem kunne vores unge ikke dyrke den sport, som 
vi alle elsker så højt. 
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Afslutning 

Tak for endnu en fed sæson 2012/2013 og rigtig god fornøjelse 
med den næste sæson, som jo allerede er godt i gang. 
Turneringerne starter her i begyndelsen af oktober, hvor det hele 
er rykket lidt pga. Europamesterskaberne 

Vi ses i hallerne 
/Mikkel Eriksen, Formand 



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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