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Generalforsamling  d. 19. marts 2015 kl. 19.00, Grøndal Multicenter 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Fastsættelse af kontingent og gebyr 
8. Valg 

a. Kasserer for 2 år (Lene genopstiller ikke) 
b. Suppleant til bestyrelsen for 2 år (Kjeld er villig til genvalg) 
c. Revisor for 2 år 
d. Revisorsuppleant for 1 år 

9. Eventuelt 
 
Antal deltagere: 31 

 
Ad 1 
Søren bød velkommen og foreslog Ole Ansbjerg som dirigent. Der var ikke andre kandidater. 
Ole takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Ad 2 
Kjeld Andersen og Andres Dithmer blev valgt som stemmeudvalg.  
 
Ad 3 
Søren havde ikke så meget at føje til den beretning, som står i Lavia Nyt nr. 1 2015.  
Som man kan læse er der sket meget i de fleste afdelinger i løbet af 2014. Både sportsligt og 
på strukturelt. Der har været en del problemer i forhold til lokaler og samarbejdet her i 
Grøndal Multicenter, men de fleste ting er landet tilfredsstillende – dog ikke alle. Bue 
afdelingen har stadig deres problemer at slås med. 
I den skriftlige beretning står der – ganske som sædvanligt – noget om økonomi. Der er ikke 
så mange penge mere, som tidligere.  
Derfor indstiller bestyrelsen et budget, som både indeholder nedskæringer i forhold til 
tidligere og en forhøjelse af kontingentet. Det har været nødvendigt for at vi alle kan komme 
til at dyrke vores idræt på det niveau, som vi gerne vil. 
Alligevel budgetteres der med et underskud. 
Debatten blev herefter åbnet. 
 
Abdul ville gerne om der har været tilgang eller afgang af medlemmer?  
 
Lene LS svarede, at vi er 152 medlemmer nu og 139 ved årsskiftet, så en pæn fremgang. 

 
Abdul ville vide om vi gør noget for at få medlemmer?  
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Søren fortalte om tiltag der har været i 2014, bl.a. på PTU dag med bod og volleyball. Det skal 
vi igen i med bueskydning og volleyball. En del af arbejdet foregår i afdelingerne. Bueskydning 
er feks. med på oversigts  skærmene i Grøndal Multicenter. Vores folder opdateret og uddelt 
til alle afdelinger, som kan dele den ud. Gode ideer er velkomne. Søren kunne godt tænke sig 
at i nær fremtid kunne have en diskussion om hvad en handicapklub anno 2015 er. Skal der 
arbejdes med inklusion mv. Hvor er samarbejdsfladerne og brudfladerne i det her? En 
diskussion vi kunne have med DHIF.  
 
Ole fortalte, at de ser mange rask klubber der melder sig ind i DHIF, da de får handicappede 
medlemmer i raskklubberne. Der har ikke i samme periode været nogen tilgang af nye 
handicapklubber.  
 
Villy fra bueskydning anbefaler andre afdelinger til at få en reklame på Grøndal Multicenter’s 
oversigtsskærme.  
 
Abdul vil gerne vide om andre kender til vores eksistens.  
 
Ole sagde, at hver gang de får henvist ny handicappede nævner han os. 
 
Søren nævner en hjemmeside nysport.dk,  hvor man kan registrere sig som klub. Simpel 
søgning på idrætter mv.  
  
Villy foreslår, at andre afdelinger kan lave en hjemmeside.  
 
Finn fra bueskydning vil gerne vide hvorfor DHIF henviser alle deres skadede soldater fra 
soldaterprojektet til rask klubber og ikke til os? Vi er gode nok til en opstart, men når det 
bliver alvor og elite skifter soldaterne til raskklubber. Ole vil nævne dette til sin kollega fra 
soldaterprojektet i DHIF.  
 
Søren nævnte, at det kunne være godt med et samarbejde med soldaterprojektet.  
 
Abdul nævnte, at Lavia har ikke gavn af DHIF 
 
Helle fra bowling nævnte, at  i bowling er klubberne begyndt at gå ind under rask  forbundet 
så det kan være det er derfor soldaterne går til rask forbundene. 
 
Tanja fra volleyball nævnte, at vi alle er ansvarlige for at reklamere for vores klub. Tag 
brochure med til arrangementer man er til.  
 
Birthe fra bueskydning sagde, at hvis medlemmerne de ikke er selvkørende, så kan de ikke 
komme til træning.  
 
Ole nævnte, at der er en kørselsordning i DHIF, man skal bo i København og Frederiksberg. 
Den skulle koste det samme som en busbillet. 
  
Vi konkluderede, at beretningen er godkendt.  
 



 3 

Ad 4 
Regnskab udsendt i Lavia Nyt og omdelt til generalforsamlingen. 
Lene gennemgik regnskabet i hovedtræk. Årsresultat på underskud 1003,22kr. 
 
Regnskabet blev derefter godkendt 
 
Ad 5 
Budget udsendt i Lavia Nyt og omdelt til generalforsamlingen. 
Søren fortalte om forudsætninger for budgettet kan hænge sammen er den før nævnte 
kontingent forhøjelse og nogle besparelser.  Der budgetteres med et underskud 35899kr. 
Debatten blev herefter åbnet. 
 
Abdul ville gerne vide om der gøres forsøg på søgning af legater og fonde? Er der nogle der 
gør det? 
 
Søren fortalte, at der søges rundt omkring i afdelingerne og det er unfair at sige at vi ikke gøre 
noget i den retning. 
 
Lene ND fra varmtvandssvømning ville høre om volleyball budgetteret med Sit Cup igen? 
 
Søren svarede, at det har vi.  
 
Lene ND vil gerne vide om klubben havde en udgift til Sit Cup? 
 
Søren svarede, at det i det store hele løb rundt af sig selv.  
 
Budgettet blev derefter godkendt.  
 
Ad 6  
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 7 
Søren fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af kontingentet gældende fra 2. halvår af 
2015. Forslaget om årlig forhøjelse er som følger: 
 
Voksne, forhøjelse til 1200kr. 
Børn optil 19år, forhøjelse til 600kr 
Passive, forhøjelse til 300kr  
 
Abdul ville vide om man lave samarbejde mellem klubber på kontingent området via DHIF? 
 
Ole svarede,  nej det kan man ikke da klubberne er selvstændige. 
 
Kontingentforhøjelsen blev herefter godkendt. 
 
PAUSE 
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Ad 8 
Valg: 

A. Kasserer for 2 år: Lene genopstiller ikke. Bestyrelsen har et forslag som er 
Villy fra bueafdelingen. Han har en fortid indenfor regnskabs verdenen. Der 
var inden andre der meldte sig, så Villy blev valgt for 2 år. 

B. Suppleant til bestyrelsen for 2 år: Kjeld er villig til genvalg. Kjeld er genvalgt 
for 2 år. 

C. Revisor for 2 år: Abdul er ikke villig til genvalg. Finn Håkanson meldte sig og 
blev valgt for 2 år. 

D. Revisor suppleant for 1 år: Henrik vil gerne genopstille. Han er valgt for 2 år.  
 
Ad 9 
Søren takkede Lene LS for hendes store arbejde som klubbens kasserer. 
Først 1997 – 2009 og så igen fra 2011 efter et par stormfulde generalforsamlinger – så i alt 14 
år har hun styret foreningens regnskaber, sørget for at søge diverse tilskud til tiden, bogføre 
alle bilag, forhandle med FOS, udarbejde budgetter og sikkert meget meget mere – alt sammen 
på en upåklagelig og meget kompetent måde. Hun er svær at ryste, selvom hun gennem årene 
har måttet lægge øre til lidt af hvert. For Søren personligt har han været endog meget glad for 
det samarbejde, de har haft. De har haft en fin dialog om alt muligt, som har betydet meget for 
Søren. Det takkede han for. 
Endnu engang tak til Lene for hendes store arbejde for Lavia. 
 
Nogle af vores pokaler blev uddelt: 
Lederpokal: Leif Eriksen (snooker) 
Humørpokal: Tanja Loeztke (volley) 
DHIF jubipris: Kjeld V. Andersen (snooker) 
 
Søren nævnte ungdoms og Frederiksminde pokaler som ikke bliver uddelt, da der ikke er 
kandidater i år. De nævnes da vi skal tænke over emner til de næste år.  
 
Ole takkede for god ro og orden. Erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  
Søren takkede Ole. 
 
Referent Lykke Christensen, 21. marts 2015 
  
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Dirigent Ole Ansbjerg 
 


