
Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 29. marts 2012 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 2 år (Søren villig til genvalg) 
b. Næstformand for 2 år (Benni villig til genvalg) 
c. Revisor for 2 år (John ikke villig til genvalg) 
d. Revisor suppleant for 1 år (Brian villig til genvalg) 
e. Redaktør til Lavia Nyt (Søren villig til genvalg) 

9. Eventuelt 
 
Fremmødte: 29, heraf 25 stemmeberettigede og 4 ikke stemmeberettigede. 
Referent: Lykke Christensen (LC) 

 
Ad 1 
Søren Sørensen (SS) bød velkommen og fortalte at bestyrelsen havde indbudt nogle medlemmer fra vores 
kommende kørestolsbasket afdeling og at vi også havde indbudt Ole Ansbjerg (OA) til at være dirigent. Der 
var ikke andre forslag til dirigent og OA blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt via Lavia Nyt.  
 
Ad 2 
Stemme udvalg: Rene fra bowling og Leif fra snooker 
 
Ad 3 
SS berettede om året der er gået.  
Vi har brugt mange penge på fest og det blev en god en af slagsen. Det sådanne tiltag der kan holde 
sammen på foreningen.  
SS nævnte også vores Facebook side, som også er en god måde at mødes på tværs af afdelingerne.  
Der blev også fortalt om kørestolsbasket, ny idræt i klubben efter sommeren. OA har også deltaget til dette 
projekt. 
SS fortalte til sidst lidt om et forslag der ville komme senere på generalforsamlingen med forhøjelse af 
kontingentet, da det vil give mere tilskud fra kommunen. 
OA sluttede punktet af med at takke volleyball afdelingen for bolde, som er brugt til et projekt i Wanda. 
 
Ad 4 
Lene Lund- Sørensen (LLS) fortalte at medlemstallet er faldet og at vi har betalt 40118kr retur til kommunen 
i tilskud. 
Vores underskud i 2011 er pga. af tilbagebetaling af aktivitetstilskud og jubilæumsfest.  
Poul Boye (PB): På administrationsposten er der brugt mere end budgetteret.  
LLS: Vederlag til nogle bestyrelsesmedlemmer er betalt af denne konto, derfor er der brugt mere. 
Abdul El-Batish (AE): Gør vi noget for at få medlemmer? 



SS: Vi kunne godt gøre mere. Vi har taget godt imod kørestolsbasket og tror på at det giver endnu flere 
medlemmer end først antaget. Vi kunne godt have en PR afdeling der tog sig af de ting. DHIF har personer 
der arbejder med sårede soldater og det kunne være en mulighed at få kontakt med dem. Løbeskole via 
Sahva er også en mulighed. 
SS: Bemærk vores overskud er der stadig, selvom vi har brugt af formuen. 
Regnskab blev godkendt.  
 
Ad 5 
Der er regnet kontingent forhøjelse med for 2. halvår af 2012. Kørestolsbasket er også regnet med.  
Lene berettede om posterne. Ekstra udgifter til bowling og snooker til ramper og klæder.  
Rene: Ulønnet trænere der får løn? Det vil han gerne have en forklaring på. 
LLS: Takster fra SKAT og kan ikke kaldes honorarer for så skal man betale straks skat. 
Spørgsmål fra salen: Hvorfor er formue ikke med i budget? 
SS: Ved at holde formue ude for budgettet, så vi kan bruge pengene til noget ekstra ordinært. Det giver et 
mere synligt budget, hvis formue ikke er medregnet.  
Budgettet er taget til efterretning. 
 
Ad 6 
Forslag til vedtægts ændring fra bestyrelsen: § 9 næstsidste punktum.  
Repræsentant fra kørestolsbasket: Stemmer det overens med fristen for lovligt varslet indkaldelse? 
SS: Ingen sammenhæng mellem de to ting.       
OA: Forslag sendes ud sammen med indkaldelse, så fristen skal ligge før fristen for indkaldelse. 
Birthe Mogensen (BM): Forslag skal ud så man kan forberede sig inden generalforsamlingen.  
AE: Kan der ikke laves en fast dag til generalforsamlingen? 
LC: Problemer med lokaler, hvis det bliver en fast dag. 
Helle Broberg (HB): Vi skulle måske tage forslaget tilbage i bestyrelsen. 
SS: Vi trækker forslaget og tager det op i bestyrelsen igen. 
 
Ad 7 
SS: Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse på 50kr for voksne og 25kr for børn og passive medlemmer 
pr. halvår. Vi har, i bestyrelsen, besluttet at egenbetalingen til stævner og reguleres, når kontingent 
forhøjelsen er vedtaget.  
AE: Løsning kunne være at man kunne samarbejde med andre klubber og betale fælles kontingent.  
LLS: Det er jo noget rod. 
OA: Klubber er suveræne enheder og det skal afgøres klubberne imellem. 
Repræsentant fra kørestolsbasket: Hvad er kontingentet? 
SS: 350kr halvårligt og forhøjes til 400kr halvårligt.  
Lene Mikkelsen (LM): Synes vi bruger for mange penge i foreningen og vi skulle måske spare os ud af det i 
stedet. 
Benni Hansen (BH): Vi får også mere i tilskud fra kommunen ved kontingent forhøjelse, så han kan ikke se 
hvad problemet er. 
 
Afstemning om forslaget:  
For: 24  
Imod: 0 
Ikke stemt: 1  
Enstemmigt vedtaget. 
 
PAUSE  
 



SS: Der er ikke nogen kandidater til vandrepokaler og de bliver derfor ikke uddelt i år, men vi vender stærkt 
tilbage næste år. 
Josefine Dithmer (JD): Hvilke pokaler er der? 
SS: Opremsede pokalerne. 
Lene Dyring (LD): Det kan evt. stå i Lavia nyt, så afdelingsformændene kan huske det.  
 
PAUSE 
 
Ad 8 
Valg: 
 a. Søren blev genvalgt for 2 år  
 b. Benni blev genvalgt for 2 år 
 c. Brian Broberg blev valgt for 2 år 
 d. Brian kunne ikke stille op her, da han er blevet valgt til revisor. Abdul El-Batish blev valgt 
 for 1 år 
 e. Søren blev genvalgt for 2 år 
 
9. Evt.  
PB: Der er en dårlig stemning omkring bordtennis afdelingen og det er ikke i orden at det skal gå ud over 
hele afdelingen, at han til sidste generalforsamling ytrede sin mening. Han har hørt at bestyrelsen har talt 
om at indkalde til et møde med bordtennis afdelingen og opfordrer til at det møde snart bliver til noget. 
SS: Set i lyset af sidste generalforsamling, har opfattelsen været at bordtennis afdelingen ikke har været 
positivt stemt for klubben. Vi vil indkalde til at møde med bordtennis afdelingen for at for afklaret det hele. 
AE: Fortalte om siddende Zumba i Lyngby, som alle kan deltage i. 
 
OA takkede for god ro og orden og for invitationen. Det er rart at komme ud og se hvordan det går i 
klubberne.  
Stor tak til OA for at deltage som dirigent.  
 
5. april 2012 Lykke Christensen 
 
 
---------------------------------------------------- 
Dirigent Ole Ansbjerg 


