
Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 11. marts 2010 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. Formand for 2 år (Lykke er villig til genvalg) 

b. Næstformand/sekretær (Mona er villig til genvalg) 

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

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

e. Redaktør for 2 år (Søren er villig til genvalg) 

f. Kasserer for 1 år (Tommy stopper) 

g. Revisor for 1 år (Martin stopper) 

9. Eventuelt 

 

Fremmødt: 25 medlemmer og 2 ikke medlemmer. 

 

Hæfte med beretning, regnskab 2009 med underskrifter fra kasserer og revisorer og budget 2010 

omdelt og der blev givet en ½ time til at gennemlæse materialet.  

 

Ad 1. 

- Der var ikke nogen der meldte sig til dirigent og Lykke Christensen (formand) måtte selv styre 

generalforsamlingen. 

- Lykke bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via Lavia Nyt 

nr. 4 i 2009.  

- Hun konstaterede ligeledes at der var 25 medlemmer tilstede, som var stemmeberettigede. 2 

tilstede om ikke var stemmeberettigede.  

- Der er kommet 2 tilføjelser til dagsordnen. Da vores kasserer har valgt at stoppe, skulle vi have 

valgt en ny kasserer for 1 år. Vores ene revisor har også valgt at stoppe, så vi skulle ligeledes have 

valgt en ny revisor for 1 år. Det blev ført på dagsordnen under punkt 8, som underpunkt f og g. 

 

Ad 2. 

Stemme udvalg blev: Helle Broberg og Rene Hansen. 

 

Ad 3. 

- Allan Hein ville gerne vide hvor mange medlemmer vi er nu. Tommy svarede at vi pt. er 159 

medlemmer. 

- Allan Hein ville gerne vide om vi var kommet videre med planlægningen af jubilæum. Han tænkte 

på at hvis vi skulle have et stævne skulle vi til at booke hal tider osv. Lykke svarede, at det kun er 

blevet til små snak og udvalget har ikke afholdt møde endnu.  



- Allan Hein ville vide om vi havde lavet annoncer i lokalavisen for at skaffe flere medlemmer. 

Lykke svarede at det havde vi ikke, men ville tage det med i vores overvejelser.  

- Herefter var der ikke flere spørgsmål eller kommentarer og beretning blev godkendt.  

 

Ad 4. 

- Regnskab 2009 med alle poster uddelt til alle. 

- Tommy Skotte Larsen fortalte, at vi ved årets start havde vi et stort underskud på budgettet for 

2009, men dette er ved årets slutning vendt til overskud på 23003,57kr. Dette skyldes at fået 2 

gange tilskud fra folkeoplysningen og at afdelingerne ikke har brugt nær så mange penge, som de 

blev bevilget ved årets begyndelse.  

- Birthe Mogensen ville gerne have uddybet hvad fælleudgifter dækkede over. Tommy Skotte 

Larsen uddybede. 

- Finn Håkanson ville gerne vide om vi kunne risikere at skulle betale noget af tilskuddet tilbage, 

når nu medlemstallet er faldet lidt. Tommy Skotte Larsen sagde, at det skulle vi nok, men det er 

ikke til at sige hvor meget det bliver. Det er altid en af usikkerhederne i regnskab og budget. 

- Hr. Larsen ville gerne vide om en del egenkapitalen var øremærket, da det ville være en ide når nu 

vi måske skulle betale noget tilskud til folkeoplysningen tilbage. Tommy Skotte Larsen sagde, at 

egenkapitalen ikke var øremærket. Igen er det svært at vide hvor meget vi skal betale tilbage eller 

om vi får mere i tilskud.  

- Birthe Mogensen oplyste, at bueskydningsafdelingen ikke kunne godkende regnskabet, da der var 

en difference på et par 100kr. Hun havde bemærkninger til 2 punkter på regnskabet. Deres 

kontingent til specialforbundet, her stemte det indbetalte beløb ikke med det opkrævede. Og en 

anden post forstår hun ikke. Tommy Skotte Larsen oplyste at både han og revisorerne havde 

gennemgået regnskabet meget grundigt og havde ikke fundet noget. Tommy Skotte Larsen forslog, 

at de 2 gennemgår det sammen.  

- Brian Broberg mente at revisorerne ville have fundet disse fejl og regnskabet må evt. gennemgås 

igen.  

- Abdul El-Batish mente, at det i småtings afdelingen, at diskutere dette. 

- Finn Håkanson fortalte at de havde gennemgået rigtigt mange bilag ved revisionen og havde ikke 

fundet nogen fejl. Hen henviser dog til revisor bemærkning nr. 8.  

- Birthe Mogensen tror ikke det er en fejl, men at pengene er der et andet sted.  

- Hr. Larsen foreslog om der kunne hensættes penge til evt. tilbagebetaling til folkeoplysningen. 

Lene Lund-Sørensen sagde, at dette var svært, da det aldrig var til at vide om vi skulle tilbagebetale 

eller have flere penge.  

- Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen, 1 stemte imod. 

 

PAUSE 

 

Ad. 5 

- Oversigt over hvilke beløb afdelingerne får i 2010 omdelt.  

- Tommy Skotte Larsen fortalte, at det var svært at ligge budget da mange afdelinger sætter deres 

udgifter højt, uden at vide om de kommer til at bruge pengene. Det er også svært at finde ud af hvor 

meget tilskud vi får fra folkeoplysningen. Derfor bliver budgettet beregnet på de højest mulige 

udgifter, altså værst tænkelige.  

- Finn Håkanson synes, at det var positivt at kontingent indtægter er sat højere i år end sidste år. 

Tommy Skotte Larsen sagde, at der på det sidste havde været en lille positiv vækst i medlemstallet. 

- Allan Hein ville gerne høre om hvordan det går med fodbold. Lykke Christensen svarede, at det 

går faktisk godt for tiden. De har 13 medlemmer.  



- Finn Håkanson efterlyste medlemstal pr. afdeling på budgettet. Tommy Skotte Larsen fortalt at der 

har været problemer med medlemskartoteket og derfor har det ikke været muligt at få disse tal med 

på budgettet.  

- Hr. Larsen ville gerne vide hvor mange medlemmer der var i hver afdeling. 

Tommy Skotte Larsen fortalte: 

Badminton: 22 

Bordtennis: 12 

Bowling: 18 

Bueskydning: 21 

Fodbold: 13 

Snooker: 18 

Varmtvandssvømning: 27 

Volleyball: 9 

Passive: 20 

9 personer mangler at blive sat på en afdeling, efter nedbruddet på medlemskartoteket.  

- Birthe Mogensen ville gerne vide om det var betalende medlemmer eller alle. Tommy Skotte 

Larsen fortalte at det var alle medlemmer. 

- Herefter blev budgettet godkendt af forsamlingen, 1 stemte imod. 

 

Ad 6. 

- Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag.  

 

Ad 7. 

- Kontingent og gebyrer fortsætter uændret.  

 

Ad 8. 

Valg: 

  a. Lykke Christensen blev genvalgt for 2 år. 

  b. Mona Nielsen blev genvalgt for 2 år. 

  c. Finn Håkanson blev genvalgt for 2 år. 

  d. Abdul El-Batish blev genvalgt for 1 år. 

  e. Søren Sørensen blev genvalgt for 2 år. 

  f. Ingen kasserer for 1 år blev valgt.  

  g. Ingen revisor for 1 år blev valgt.  

 

- Tommy Skotte Larsen fortalte, at det havde været et rigtigt svært og hårdt år for ham. Han havde 

fået mange verbale tæsk og havde tit fået at vide at et viste Lene. Han synes ikke der har været 

respekt for at han var ny og skulle ind i det hele. Han indrømmer, at han også har begået fejl. Han 

mener dog ikke at der er villighed i dele af bestyrelsen for ændringer.  

- Abdul El-Batish mener, at nu har han lært noget og det næste år vil så blive nemmere.  

- Kjeld Andersen siger, at Tommy Skotte Larsen har fået mange tæsk, og han skal give det en 

chance igen.  

- Abdul El-Batish siger, at man ikke skal glemme, at han er ny. 

- Rene Hansen siger, at det er Tommy Skotte Larsens beslutning.  

- Lykke Christensen synes det er ærgerligt, at han stopper.  

- Allan Hein siger, at det er et stort arbejde at være kasserer i denne forening og at det er Tommy 

Skotte Larsens beslutning.  

- Abdul El-Batish mener, at vi skal se om Tommy Skotte Larsen har forsamlingens opbakning. 



- Helle Broberg siger, at vi ikke kan tvinge ham og det er hans beslutning.   

- Abdul El-Batish mener, at Tommy Skotte Larsen er i tvivl.  

- Tommy Skotte Larsen fortæller, at han føler at han ikke har opbakning i dele af bestyrelsen og det 

kan han ikke arbejde med.  

- Lykke Christensen fortæller at der vil blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor 

der skal findes en kasserer og en revisor. Begge for 1 år. Inden denne vil der også blive afholdt et 

bestyrelsesmøde. Hun fortæller videre at kan der ikke findes en kasserer, vil hun ikke fortsætte som 

formand. Hun kan ikke påtage sig ansvar for både for ledelse og regnskab i denne klub og hun har 

ikke tid til at varetage begge dele. Hvis dette er tilfældet kan det være svært at se hvordan klubben 

skal fortsætte. Hun opfordrer alle afdelinger til, at snakke om løsninger på dette. Det er vores alle 

sammens ansvar, hvis klubben ikke skal lukke. 

 

Ad 9. 

- Rene Hansen forslår at vi ansætter en kasserer ude fra. Det er meget dyrt, bliver der sagt.  

- Tommy Skotte Larsen holder ferie i de 2 første uger af april.  

- Lykke Christensen takkede for nogenlunde god ro og orden.  

 

D. 14. marts 2010, referent Lykke Christensen 

 

 

 

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

Dirigent Lykke Christensen 

 


