
Referat af ekstra ordinær generalforsamling torsdag d. 29. april 2010 kl. 19.00 i Grøndal centret,  
mødelokale 1 + 2 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemme udvalg (2 personer)  
3. Valg af kasserer til Lavia København for 1 år. 
4. Valg af revisor for 1 år. 
5. Evt.  
 
Deltagere: 24 medlemmer (alle var stemmeberettiget). 
 
Initialer brugt under punkt 3: 
Søren Sørensen = SS 
Lykke Christensen = LC 
Helle Broberg = HB 
Mona Nielsen = MN 
Tommy Skotte Larsen = TSL 
Birthe Mogensen = BM 
Tonny Lund = TL 
Brit Palmqvist = BP 
Lene Lund-Sørensen = LLS 
Hans Hansson = HH 
Kjeld Andersen = KA 
Brian Broberg = BB 
Frank Johannessen = FJ 
Finn Håkanson = FH 
Abdul El-Batish = AEB 
Benni Hansen = BH 
Rene Hansen = RH  
 

 
Ad 1. 
- Søren Sørensen (SS)blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede at den ekstra 
ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.  
 
Ad 2.  
- Helle Broberg (HB) og Mona Nielsen (MN) blev valgt til stemmeudvalg.  
 
Ad 3.  
- Lykke Christensen (LC) fortalte at Tommy Skotte Larsen (TSL) efter nogle overvejelser gerne ville stille op 
igen.  
- Der var ikke andre der stillede op. 
- Birthe Mogensen (BM) ville høre om Tonny Lund (TL), fra badminton stadig ønskede at stille op. 
-TL, oplyste, at han havde givet udtryk for, at han kun ville stille op hvis der ikke var andre der ville. Han 
oplyste videre, at tingene havde ændret sig siden sidst og at det var meget sandsynligt, at han skulle flytte 
til Australien til august/september. Så han trak sig igen. 
- Brit Palmqvist (BP) ville gerne anbefale Lene Lund-Sørensen (LLS) til posten. 
- LLS takkede nej. 



- Hans Hansson (HH) ville gerne høre om vi overhovedet kunne stemme på TSL igen, når nu han først siger 
fra også gerne vil alligevel? 
- BM fortalte om de samarbejdsvanskeligheder der havde været det sidste år med TSL. 
- Kjeld Andersen (KA) foreslog at man tog nogle møder med LCH, TSL og de i afdelingerne der ønskede dette 
for at løse evt. uenigheder.  
- Brian Broberg (BB) foreslog at revisorerne evt. kunne træde til og hjælpe med at få regnskabet til at køre.  
- Frank Johannessen (FJ) fortalt også om de vanskeligheder der havde været det sidste år. Selvom han ikke 
selv har været en del af det. Han mente at TSL ikke magtede opgaven.  
- BP fortalte om de vanskeligheder hun havde haft her på det sidste med at få nogle penge og nu havde hun 
fået dem dobbelt. Hun mente, at det er som om at TSL ikke magtede opgaven.  
- TL tilbød si hjælp, hvis TSL ville have den.  
- BP foreslog at LLS også kunne hjælpe. 
- Finn Håkanson (FH) mente ikke der skulle tilknyttes en masse hjælpere. Hvis man valgte en kasserer, 
måtte man stole på de kunne levere varen. Han sagde videre at der var en person stillet op også måtte vi 
stemme om denne person til posten.  
- LC sagde var enig med FH. TSL er den eneste opstillede.  
- Abdul El-Batish (AEB) foreslog at man fik en lønnet kasserer.  
- LLS ville gerne stille op, hvis hun fik løn for jobbet og det mere en det årlige vederlag.  
- AEB fortalte at de andre idrætsklubber han var i, gav diæter og vederlag.  
- LC sagde at det gjorde vi også. 
- BM sagde, at TSL skulle også følge klubbens love og retningslinjer og ikke bare kræve af afdelingerne. Hun 
sagde, at det skulle gælde begge veje.  
- AEB foreslog, at vi skulle prøve TSL ½ år og evaluere.  
- FJ sagde, at hvis det blev TSL blev han valgt for et år.  
- LLS var enig med FJ. 
- Kjeld mente at afdelingskassererne skulle mødes og snakke med TSL og LC.  
- LC fortalte, at nu var det sådan at der kun var en kasserer i klubben. Der er ikke nogen kasserer i 
afdelingerne. Der kun et krav i lovene om at der skulle være en afdelingsformand eller kontaktperson i 
afdelingen.  
- BM mente, at de konti som afdelingerne søgte penge på hvert år skulle altså stemme overens med de 
konti som kassereren bogførte efter. 
- LC er enig.  
- Benni Hansen (BH) undrede sig over at der kunne være mere end en kasserer i klubben.  
- FH fortalte, at ifølge lovene var det faktisk kassereren der stod alene med ansvaret for regnskabet.  
- Rene Hansen (RH) sagde, at der nu er startet på en ny og et nyt regnskabsår var startet op.  
- AEB ville gerne vide hvor meget LLS skulle have for at være kasserer.  
- LLS fortalt, at hele bestyrelsen skrev under på ansøgningen om tilskud fra folkeoplysningen.  
- SS lukkede talelisten og ridsede op. Han havde med vilje ladet folk komme med deres kommenterer osv., 
så man kunne komme af med sine budskaber. Han sagde videre, at der var kommet mange gode forslag der 
kunne arbejdes videre med. De kunne ligeledes hjælpe kassereren videre. Det var vigtigt med dialog og 
faglig assistance hvis der var brug for det. 
- Herefter gik vi til afstemning.  
Der var 19 der stemte for Tommy Skotte Larsen som kasserer, 3 imod og 4-5 stemte ikke.  
(Det skal siges at der var uenighed i stemmeudvalget om antallet af stemmer). 
- Tommy Skotte Larsen blev valgt som kasserer for 1 år.  
 
Ad 4. 
- Brit Palmqvist fortalte, at John Larsen fra bordtennis, var villig til at stille om som revisor for 1 år. Der var 
ikke andre kandidater og John Larsen blev valgt.  
 



Ad 5. 
- Brit Palmqvist så gerne der var mikrofoner til næste generalforsamling og almindeligt kildevand. 
- Lars Lund-Sørensen ville høre om der blev gjort noget ved hjemmesiden. 
- Benni Hansen sagde, at der komme ikke noget at sætte op eller rette.  
- Lykke Christensen gentog, hvad hun havde sagt et par gange i løbet af året. Benni Hansen er redaktør på 
hjemmesiden og Søren Sørensen på bladet. Ting til hjemmesiden skal sendes til Benni Hansen. Han kan ikke 
vide det selv.  
Forkerte adresser vil dog blive rettet nu.  
- Kjeld Andersen vil gerne vide reglerne omkring handicapparkering ved Grøndal centret. Det kan ikke være 
rigtigt at han skal have gæstebillet hver gang.  
- Birthe Mogensen har undersøgt dette. Hun har tidligere fortalt om det, men gør det gerne igen. Hvis man 
holder på handicappladserne med blåt handicapskilt kan man holde der dobbelt tid, altså 10 timer. Man 
behøver kun gæstebillet, hvis man er der mere end 10 timer. Skiltet skal selvfølgelig være helt synligt. Hvis 
man alligevel får en bøde, skal man give denne til Robert i Grøndal centret. Han tager sig af det. Hun vil lave 
indlæg om dette til Lavia Nyt. 
 
Søren takkede for nogenlunde god ro og orden.  
 
 1. maj 2010 Lykke Christensen 
 
 
 
 


