
Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 23. marts 2011 kl. 19.00 i Grøndal Centret 

 

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 1 år (Lykke går af som formand) 

b. Næstformand for 1 år 

c. Kasserer for 2 år (Tommy er ikke villig til genvalg) 

d. Suppleant til bestyrelsen for 2år 

e. Revisor for 2 år  

f. Revisor suppleant for 1 år  

9. Eventuelt 

 

Der var 40 deltagere til generalforsamlingen. Heraf 38 stemmeberettigede. 

Velkomst ved formand Lykke 

 

Ad 1: 

- Lykke foreslog Søren som dirigent. Han blev valgt og takkede for valget. Han startede med at 

konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 

Ad 2: 

- Helle og Henriette blev valgt til stemmeudvalg. 

 

Ad 3: 

- Beretning var trykt i sidste Lavia Nyt og der var ikke nogen kommentarer til denne. Den blev 

godkendt. 

 

Ad 4: 

- Lykke takkede Lene LS for sit store arbejde med at rette op på regnskab og budget efter Tommy. 

Birthe fik også en tak, da hun har hjulpet. 

 

- Lene LS fortalte at der er et underskud på 7002,45kr.  

 

- Poul fortalte at 2 afdelinger bruger langt flere penge pr. medlem end resten af afdelingerne. Det 

kan ikke være rigtigt og han vil stemme imod det nye budget. Det virker meget kreativt. 

 

- Lene D ville høre om der ikke også var penge nok til andre afdelinger? 

 

- Lykke fortalte at der ikke var noget kreativt i budgettet og pengene dækker over det der står på 

posterne. Alle afdelinger kan søge om penge. Det står dem frit for.  

 



- Allan fortalte der afdelingerne altid har brugt forskellige beløb og man bakker op om hinanden i 

foreningen.  

 

- Erik udtrykte ros til Lene og Birthe for det store stykke arbejde. Budget kan altid diskuteres, men 

det er lidt for sent nu.  

 

- Allan sagde at det nu var punktet jo regnskab og ikke budget.  

 

- Poul udtrykte at han ikke kom med kritik af regnskabet, men budgettet.  

 

- Søren sendte regnskabet til afstemning og det blev godkendt.  

 

Ad 5: 

- Lene LS fortalte om at der er et underskud på budgettet 2011 på 96895kr. Hun kunne ikke sige 

mere, da hun ikke har været med til at ligge det.  

 

- Poul mente det var uanstændigt budget. Han vil stemme imod. Han opfordrer alle andre til at gøre 

det samme.  

 

- Lene D siger, at andre afdelinger kan jo bare søge penge. Forstår ikke kritikken. 

 

- Hans Ole siger, at vi betaler meget lidt i kontingent. Måske skulle der være en kontingent 

forhøjelse.  

 

- Poul siger, at det handler ikke om misundelse, men det er de samme afdelinger der år for år bruger 

flest penge.  

 

- Erik synes det er store beløb enkelte afdelinger bruger, men hvis det er det der skal til for at holde 

gang i idrætten. Vil gerne vide hvorfor der både er lønnet og ulønnet træner i volleyball. 

 

- Henrik vil gerne vide om der er egenbetaling på stævner. 

 

- Poul er ikke tilfreds med svarene han får. Forstår dem ikke. Vil gerne have en redegørelse om 

volleyballs stævne udgifter.  

 

- Lykke fortæller at stævnepenge til volleyball bliver brugt til stævnegebyr, kørepenge, færge og 

ophold. Volleyball skal til udlandet og spille kampe og det sker 2 gange om året.  

Hun fortæller videre, at der er egenbetaling på stævner i volleyball.  

Hun fortalte også, at det var hende selv der fik både løn og vederlag. Det vederlag hun får i 

volleyball afdelingen er for stævner og følger SKATs regler. Hun får vederlag for sit formands 

arbejde og kan derfor ikke få det på sin trænerløn og er altså almindeligt tinelønnet.  

 

- Abdul fortæller at der er mange kørestolsbrugere på volleyball holdet og derfor kan vi ikke sove 

på sovesale.  

 

- Søren fortalte, at der altid havde været forståelse for et højere forbrug i volleyball afdelingen, da 

de skulle til udlandet og spille kampe. Klubben vil gerne vise sit flag til stævner også i udlandet. Vi 



er ikke blinde for forbruget, men vores formue stiger og stiger hvert år. Kort sagt vi kan ikke bruge 

penge i klubben. Andre afdelinger søger jo ikke om noget. 

I disse tider kigger Københavns kommune på alle de tilskud de giver og det er et spørgsmål om tid 

før de også ser vores overskud. 

Søren forstår ikke problemet, så længe vi har så god en økonomi.  

 

- Poul opfordrer afdelingerne til at søge. 

 

- Hans Ole foreslår, at vi kan sætte penge til side til projektudvikling.  

 

- Lene D forstår stadig ikke problemet.  

 

- Søren er enig med Hans Ole. Det kræver dog en engageret formand ellers kommer der ikke nogen 

udvikling eller nye medlemmer.  

 

- Allan fortæller at man tidligere har prøvet at samle klubber i København for at snakke om hvordan 

man skaffer nye medlemmer.  

 

- Søren satte budget til afstemning. 

Imod: 9 

For: 27 

Hverken for eller imod: 1 

Der mangler en stemme, men ikke afgørende for udfaldet. Budget 2011 blev godkendt. 

 

Ad 6: 

- Lykke fortalte, at der ikke var kommet nogen forslag. 

 

- Henrik fortalte, at hans kone fald til varmtvandssvømning i torsdags pga. af en badestol. Lykke 

tager sig af sagen.  

 

Ad 7: 

- Henrik mener der plejer at være et kontingent stigning hvert år. 

 

- Erik siger, at det ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt.  

 

- Kontingent og gebyr fastholdes. 

 

PAUSE 

 

Ad 8: 

- Lykke fortalte om omfanget af formandsarbejdet.  

 

- Henrik ville vide om der ikke kunne uddelegeres? 

 

- Lykke fortalte at der var meget der var uddelegeret, men det var svært da der ikke var mange at 

trække på.  

 

- Lene D spurgte ind til lokaleansøgningerne.  



- Søren hørte at der var nogen der ville stille op som formand. Der var ikke nogen der meldte sig.  

Søren tog ordet (ikke som dirigent) og fortalte, at Benni, Lykke og ham havde et forslag til en 

fremtidig struktur. Han fortalte hvad Lavia havde betydet for ham gennem årene og han gerne ville 

give noget tilbage. 

Forlaget er: 

 

Formand: Søren (repræsenterer foreningen udadtil i henhold til lovene) 

Næstformand: Benni 

Kasserer: Lene 

Afdelingsformænd i FU: Helle og Lykke 

 

Vi har ikke alverdens tid. Så det bliver på helt lavpraktisk niveau de første år. Vedligehold, så 

klubben kører videre og medlemmerne kan dyrke idræt. Medlemmer af FU (se ovenfor) forpligter 

sig til fordele formands arbejdet mellem sig. Man får sit eget arbejdsområde, som man er forpligtet 

til at udføre. FU kan uddelegere konkrete opgaver til medlemmer af bestyrelsen. Disse har ligeledes 

en forpligtigelse til at udføre opgaver enten alene eller i samarbejde med et medlem af FU.  

Han ville gerne have generalforsamlingens accept af denne struktur.  

 

- Finn spørger hvorfor der er ikke er en sekretær i bestyrelsen.  

 

- Lykke kan ikke huske hvorfor der ikke er det.  

 

- Jonna kan huske det var fordi hun var det engang og ikke kan skrive. Hun roste forslaget til FU og 

opfordrede alle til at stemme for.  

 

- Erik takkede for forslag og roste. 

 

- Abdul spurgte om hvad vi ventede på? 

 

- Lene D spurgte om man kunne udvide bestyrelsen? 

 

- Søren mente, at man kunne klare det med at have flere suppleanter til bestyrelsen. 

 

- Kjeld roste forslaget og fortalte at snooker afdelingen bakkede op. 

 

- Helle fortalt at det gjorde bowling også. 

 

- Så blev det valg tid og Lykke styrede valget, fordi Søren stillede op. 

 

Formand for 1 år: Søren Sørensen 

Næstformand for 1 år: Benni Hansen 

Kasserer for 2 år: Lene Lund-Sørensen 

Suppleant til bestyrelsen for 2 år: Kjeld Andersen 

Revisor for 2 år: Finn Håkanson  

Revisor suppleant for 1 år: Brian Broberg 

 

Der blev valgt 2 suppleanter mere til bestyrelsen: Henrik Trannerup og Lene Mikkelsen. 

 



- Erik mente, det var ok at have flere suppleanter.  

 

- Lene M mente, at det var rart at have nogen i baghånden, som man kan trække på.  

  

- Søren var enig. Han takkede for valget og fortalte, at vi vender kasketterne, men han var sikker på 

at det nok skulle køre med den nye struktur.  

 

Ad 9: 

- Allan takkede for forslaget (se punkt 8) og takkede for godt arbejde.  

 

- Henrik synes, at bladet dårligt og ikke særligt farverigt. Kan vi ikke køre det billigere og bedre 

selv?  

Søren vil undersøge vores aftale med DHIF, men understregede at det var stort arbejde at køre det 

selv med annoncer osv.  

 

- Erik synes ikke, at det er i orden med det uheld der er sket til varmtvandssvømning.  

Lykke undersøger det.    

 

- Søren takkede Lykke for et stort stykke arbejde. Lykke fik gave og blomster.  

 

- Lykke takkede for blomster og gave og for samarbejdet alle årene.  

 

Søren rundede af og takkede for god ro og orden.  

 

26. marts 2011, referant Lykke Christensen 

 

 

 


