
Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 26. marts 2009 kl. 19.00 i Grøndal Centret i 

mødelokale 1+2 på 1. sal. 

 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne 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 er ikke villig til genvalg) 

b. Suppleant for 2 år  

c. Revisor for 2 år (Martin er villig til genvalg) 

d. Revisor suppleant for 1 år (Abdul er villig til genvalg) 

9. Eventuelt 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der deltog ca. 30 af klubbens medlemmer. 

 

Lykke Christensen (formand) bød velkommen. 

 

Ad. 1  

- Lykke foreslog Søren Sørensen som dirigent og da der ikke var andre der tilbød sig, blev Søren 

valgt.  

Søren takkede for valget og konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via Lavia Nyt, 

hvori der var trykt indkaldelse, beretning, regnskab 2008 og budget 2009.  

 

Ad. 2 

- Mona Nielsen og Britt Palmqvist blev valgt til stemmeudvalg. 

 

Ad. 3 

- Søren gennemgik beretningen i overskrifter, om denne var opdelt i og lagde op til kommentarer og 

debat.  

- Birthe Mogensen (bueskydning) bemærkede at der stod i beretningen, at vi gik med planer om at 

indkøbe computer til vores kontor, så alle havde adgang til nettet. I den forbindelse ville hun gerne 

vide hvad man gøre ved følgende ting i det nye lokale: 

Døråbningen til det nye kontor er for lille og der er ikke plads til at komme rundt derinde med 

kørestol osv. 

Måtter der ligger foran døren til vores kontor. Dem bruger bl.a. idræt i dagtimerne. 

Vores pokaler står i det fri og mange mangler. Er de forsvundet? Der er rigtig mange minder for 

klubben i dem. 

 

 



- Lykke svarede: 

Lykke tager døråbningen og måtterne op med Grøndal centret. Vi skal rykke rundt på nogle ting i 

kontoret, så der bliver mere plads til at komme rundt.  

Pokalerne kommer snart i skabe. Der er mange af dem der ligger i en kasse og derfor er de ikke 

forsvundet. 

- Britt (bordtennis), ville gerne vide hvorfor der ikke var nogen fra bordtennis der har været med til 

møde omkring lokaler. 

Hun ville også vide om de fik flere bander, da bolde flyver rundt og de går og træder i dem og kan 

risikere at falde i dem.  

- Lykke forklarede, at det kun har været et lille møde for formænd i klubberne omkring lokalet.  

Lykke forklarede videre, at der er i gang med at blive undersøgt om vi har flere bander ellers må vi 

købe nogen.  

- Erling ville gerne vide om der sker noget på lyssiden. Han er kommet med nogle rettelser til Ole i 

Grøndals centret, men der er ikke sket noget. Han vil ikke gå direkte til Grøndals centret, før han 

har talt med Lykke.  

- Lykke sagde, at Erling og hende havde en aftale om at det med lys kan han bare tage op til 

Grøndal centret, da de i bordtennis bedst ved hvordan det skal være. Hvis han ønsker at Lykke skal 

involveres, kontakter han bare Lykke.  

- Lykke knyttede en afsluttende kommentar til lokale debatten: 

Hun har brugt meget tid på at få alt med lokalet til at glide og er opmærksom på at det har været en 

lang og besværlig proces. Alle problemer herfra løses løbende. Hun sagde også, at det stod alle frit 

for at hjælpe med at komme på plads i de nye lokaler, da det ikke var hendes opgave alene.  

 

- Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen og denne blev godkendt. 

 

Ad. 4 

- Regnskab omdelt til forsamlingen.  

- Lene Lund-Sørensen sagde, at kontingent indtægterne er lavere end budgetteret med. Skyldes at 

medlemstallet er faldet.  

- Birgit Andersen (snooker), vil gerne vide hvad kontingent, specielforbund var under snooker? 

- Lene sagde, at det var deres licenser. 

- Abdul El-Batish (volleyball), ville gerne vide hvordan man kunne budgettere med 0kr i rente? 

- Lene sagde, at det var ikke til at vide hvor meget man fik ind på renter og derfor sætter man dette 

til 0kr.  

 

- Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet og dette blev godkendt.  

 

Ad. 5 

- Budget for 2009 omdelt til forsamlingen. 

- Lene sagde, at hun synes det var et voldsomt underskud der var budgetteret med og hun håber ikke 

det bliver en realitet.  

- Finn Håkanson (snooker og revisor) ville gerne vide hvad bestyrelsen ville gøre ved dette. 

- Lykke sagde, at vi holder øje og vi vil gå i gang med at skaffe flere medlemmer.  

- Tommy Skotte-Larsen (bowling + bestyrelsen suppleant) fortalte at vi bl.a. havde talt om oprette 

et sponsorudvalg til at skaffe indtægter. Ligesom mange afdelinger også havde et større budget end 

de kom til at bruge.  

- Abdul mente, at tallene bare var slynget ud og de derfor ikke holdt. Man skulle prøve at kigge år 

tilbage og lave budget ud fra tidligere års tal.  



- Lene fortalte, at hun havde forsøgt at bringe udgifterne ned, men blev nedstemt i bestyrelsen. Hun 

kigger altid på tidligere år når der ligges budget.  

- Mona er enig med Tommy, det er meget svært at holde nede.  

- Birthe sagde, at hun ikke sjusker det igennem når hun kommer med forslag for bueskydning. Hun 

oplyste også om, at det bliver dyrere at tage til stævner, hvis underskuddet bliver for stort. Det vil 

ikke komme til at gå ud over kontingentet. Det er alle i bestyrelsen enige om.  

- Lene sagde, at der vil være opfølgning på dette til sommer, det har vi aftalt.  

- Lykke sagde, at vi holder løbende øje med at budgettet ikke skrider og vi har dette på, på et hvert 

bestyrelsesmøde.  

- Brian Broberg (bowling) vil gerne vide hvor mange gange om året vi holder bestyrelsesmøder. 

- Lykke sagde, at det var en gang i kvartalet.  

 

- Der var ikke yderligere kommentarer til budgettet og dette blev godkendt. 

 

Ad. 6 

- Der var ingen indkommende forslag. 

 

Ad. 7 

- Kontingent og gebyrer fortsætter uændret. Dette blev godkendt. 

 

PAUSE 

 

Ad. 8 

 a. Lene var ikke villig til genvalg. Dog havde hun selv forslået Tommy Skotte-Larsen. 

 Der var ikke andre forslag og Tommy blev valgt til ny kasserer. 

b. Tommy kunne så ikke genopstille til suppleant, men bowling afdelingen havde 

fundet Kjeld V. Andersen. Der var ikke andre forslag og Kjeld blev valgt til ny 

suppleant. 

c. Martin Raabjerg blev genvalgt. 

d. Abdul El-Batish blev genvalgt.  

 

- Søren takkede Lene for hendes store og flotte indsats igennem alle disse år.  

- Lykke takkede også Lene for den store og flotte indsats. Hun har været den største støtte for 

Lykke og gjort at hun kunne koncentrere sig om alt andet arbejde i klubben. Vel vidende at 

regnskabet var i trygge hænder hos Lene. Lykke gav Lene blomster og vin på klubbens vegne. 

- Mona takkede også Lene for sit store og flotte stykke arbejde. Der har altid været styr på det hele 

med Lene på kasserer posten.  

- Lene sagde, at efter 12 år på posten, var det på tide hun trak sig tilbage og blev mening medlem. 

Hun sagde, at det hele var blevet lettere efter hun havde fået administrationen for hele regnskabet i 

klubben, selvom det også havde givet mere arbejde. Hun takkede for alt.  

 

Ad. 9 

- Mona takkede Lykke for at stort stykke arbejde omkring de nye lokaler. 

- Søren mindede om klubaften i Volleyball d. 31. marts 2009. 

- Lykke forklarede, at der ikke var kommet nogen forslag til vores pokaler og at dette var en skam. 

Håber at det kan tages med igen næste år.   

- Finn ville vide om klubben havde givet noget til Benni. Det har vi.  



- Søren roste de mange indlæg er efterhånden var kommet til Lavia nyt. Der var dog nogle 

afdelinger der var stille på det område og de blev opfordret til at komme med noget. Han takkede 

igen dem der var begyndt at skrive mere.  

- Britt roste bladet.  

- Finn ville gerne vide hvem der har ansvaret for nye medlemmer og en ordentlig velkomst.  

- Lykke sagde, at det har afdelingsformændene.  

- Søren forslog, at vi i bestyrelsen laver en form for velkomstpakke til nye medlemmer. 

 

Søren takkede for god ro og orden. 

 

D. 28. marts 2009 Lykke Christensen 

 

 

     _________________________ 

     Dirigent Søren Sørensen   


