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Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 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 villig til genvalg) 

b. Suppleant til bestyrelsen for 2 år (Kjeld er villig til genvalg) 

c. Revisor for 2 år  

d. Revisor suppleant for 1 år  

9. Eventuelt 

 

Der var 25 deltagere der deltog i generalforsamlingen, heraf var der 1 der ikke var 

stemmeberettiget. 

 

Søren Sørensen bød velkommen. Han havde lige en servicemeddelelse, som var at al træning er 

aflyst i ugen op til påske og i påsken pga. stort påskestævne, som Grøndalscentret afholder.  

 

Ad 1.  

Søren fortalte at bestyrelsen ikke har kunnet finde en dirigent, som ikke er med i bestyrelsen. 

Bestyrelsen vil derfor foreslå Benni Hansen, som er medlem af bestyrelsen. Forsamlingen havde 

ikke andre forslag til dirigent og godkendte at Benni blev dirigent, selvom han er medlem af 

bestyrelsen. 

Benni takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Han fortalte 

også, at deltagere på generalforsamlingen der ikke var medlem ikke var stemmeberettiget.  

 

Ad 2. 

Stemmeudvalg: Christoffer fra volleyball og Villy fra bueskydning. 

 

Ad 3. 

Søren fremlagde beretningen i hovedtræk. Den har været trykt i første nummer af Lavia Nyt.  

 

Søren fortalte også om vores Facebook side og indlæg vedr. træning i PTU og DHIF’s festival, som 

han har lagt derop.  

Villy ville gerne vide om det også lå på vores hjemmeside for dem der ikke er på Facebook. Søren 

svarede, at han ville sørge for dette. 

 

Mikael fra basket ville gerne vide hvor man sendte billeder hen. Søren svarede, at dem sender man 

til webmaster Lene Mikkelsen. 

 

Beretning blev godkendt af forsamlingen. 
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Ad 4. 

Søren fremlagde i hovedtræk regnskabet for 2012, som så således ud: 

 

Indtægter 

 Kontingent   93.985,00 

 Tilskud fra forskellige kilder 99.265,79 

 Egenbetaling fra afdelingerne 23.248,00 

 I alt    216.498,79 

 

Udgifter 

 Fællesudgifter  50.594,62 

 Afdelingerne   242.903,46     

 I alt    293.498,08 

 

Underskud 

  Indtægter                     216.498,79 

  Udgifter             293.498,08    

  I alt           -76.999,29 

 

Dækning af underskud 

 Formue   84.194,08 

 Underskud   76.999,29 

 Formue   7.194,79 

 

Lene Lund-Sørensen tog over og fortalte hvordan det er gået som det er. Der har været nogle store 

udgifter til ramper i bowling, skab til stole i basket og ekstra bevilling i volley. Lene LS fortsatte 

dog med at forklare, at vi også har fået dækket meget af vores udgifter til transport til stævner i 

Danmark. Det er et tilskud vi søger om og får fra DHIF og ligger ikke budgettet, da vi ikke ved hvor 

meget vi får tilbage fra DHIF. Lene bruger en del tid på at indsende dette til DHIF, men det er gode 

penge at få ind i klubben. 

 

Villy mener ikke, at det er nogen overraskelse med er underskud, da der var budgetteret med et 

meget større underskud. Lene LS fortalte, at vi de sides mange år har haft underskud på budgettet. 

Det skyldes at afdelingerne laver budgetter på det de tror de skal bruge på et år, men rent faktisk 

ikke bruger de penge de har budgetteret med.  

 

Regnskab blev godkendt af forsamlingen. 

 

Ad 5. 

Lene LS og Søren fremlagde budget 2013. Underskud vil være på 49.765kr.  

Søren fortalte om forskellige tiltag der er lavet for at mindske underskuddet. Der er intet vederlag til 

andet end Lene LS, afdelinger med stævne aktivitet har fået skåret 2000kr i deres stævnebudget, 

kontingent forhøjes og dermed budgetteres der med et underskud på 49.765kr. Der er søgt 

forskellige fonde for ekstra midler, som vi ikke har fået svar på endnu. 

Søren fortalte, at afdelingerne skal betragte deres budget som et rammebeløb som afdelingerne kan 

selv kan disponere over indenfor rammen. Så hvis man, som eksempel vil bruge lidt mere på stævne 

og lidt mindre på materialer kan man selv vælge dette.  
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Villy ville høre om stigning i kontingent er med budgettet? Lene LS svarede at der var det ikke. 

Søren fortalte, at forslaget til kontingent stigning vil give ca. 13000kr i 2. halvdel i 

kontingentindtægter alene. Det giver et tilskud fra kommunen på ca. 8000kr mere i år. I 2014 bliver 

det tilskud meget mere.   

 

Mikael ville gerne vide hvad man gør med et sådant underskud. Søren siger, at vi altid har 

budgetteret med underskud, men underskuddet har ikke været til stede i slutningen af 

regnskabsårene. Det viser sig at afdelingerne ikke bruger de penge de har budgetteret med.  

 

Villy siger, at det tilskud vi får i transport fra DHIF kan vi ikke budgettere med. 

 

Lene Dyring fra varmtvandssvømning sagde, at Lene LS holder øje med regnskabet og råber op 

hvis der skal holdes igen i afdelingerne. 

 

Lykke fra volleyball siger, at hvis det i løbet af året viser sig at vi har flere penge i kassen kan disse 

gå til afdelingerne eller hensættes til senere brug.  

 

Søren siger, at der altid er budgetteret med underskud men vi har været i stand til at hensætte penge 

hvert år bortset 2012.  

 

Budgettet for 2013 blev godkendt af forsamlingen. 

 

Ad 6. 

Søren fremlagde ændrings forslag i foreningen vedtægter, fra bestyrelsen. Det er: 

 

§ 12 i foreningens vedtægter står i sidste afsnit 

 

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- 

kræves dog underskrift af formand og kasserer i foreningen eller af tre bestyrelsesmedlemmer. 

 

Denne passus foreslås slettet af foreningens love 

 

Til vedtagelse 

Generalforsamlingen pålægger formand, kasserer og revisorer at udarbejde en forretningsgang for 

administration af foreningens midler, der sikrer, at kasseren kan udføre sit arbejde lettest muligt og 

at formanden og den resterende bestyrelse har løbende indsigt i det vedtagne budget og i 

pengestrømmen ud og ind af foreningens kasse.  

  

Søren sagde, den forslåede forretningsgang skal ikke med lovene, men vedtages på 

generalforsamlingen. Forslaget er stillet, da banken har gjort det meget besværligt for Lene LS at 

betale vores regninger. Både formand og kasserer skal godkende at vores betalinger ned til den 

mindste udgift.  

 

Lene LS forklarede, at banken er meget urokkelig på dette punkt og truer med at lukke vores konti 

til april, hvis vi ikke får en ændring. 

 

Villy mente, at der ikke holder juridisk og opstår et problem at medlemmerne ikke kan følge med i 

bestyrelsen arbejde med pengene i klubben. 
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Benni sagde, at afdelingerne er repræsenteret i bestyrelsen og afdelingsformændene kan berette 

løbende i afdelingerne og afdelingerne kan komme med forslag den anden vej.  

 

Birthe sagde, at det skal vedtages på generalforsamlingen. 

 

Villy spurgte, om vi ikke kan godkende over netbank? Og om vi ikke kan skifte bank? 

 

Lene LS, banken siger vi skal godkende alle og de ikke kan hjælpe os via netbank. 

 

Søren siger, at vi ikke har undersøgt vedr. bankskifte. 

  

Birthe foreslår, at vi giver Lene LS tilladelse til det nu i år og det skal op på næste 

generalforsamling.  

 

Villy er enig med Birthe. Teksten skal laves om. Han tilbyder også at undersøge hvilke muligheder 

vi har får et bank skifte. 

 

Vi bliver enige om at holde pause og i pausen lige skrive teksten på forslaget om og sende det til 

afstemning. 

 

PAUSE 

 

Ad 6 fortsat.  

Teksten er skrevet om: 

 

§ 12 i foreningens vedtægter står i sidste afsnit 

 

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- 

kræves dog underskrift af formand og kasserer i foreningen eller af tre bestyrelsesmedlemmer. 

 

Denne passus foreslås slettet af foreningens love 

 

Til vedtagelse 

 

For regnskabsåret 2013 gælder følgende: 

Generalforsamlingen pålægger formand, kasserer og revisorer at udarbejde en forretningsgang for 

administration af foreningens midler, der sikrer, at kassereren kan udføre sit arbejde lettest muligt 

og at formanden og den resterende bestyrelse har løbende indsigt i det vedtagne budget og i 

pengestrømmen ud og ind af foreningens kasse. 

 

Bestyrelsen skal fremlægge, senest på generalforsamlingen 2014, et forslag til fremtidig 

administration af foreningens midler. 

 

Dette tilrettet forslag blev sendt til afstemning og blev godkendt af forsamlingen. 

Bestyrelsen retter vores vedtægter til så det stemmer overens med den vedtagne tekst. 
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Herefter blev vores årlige pokaler uddelt af Søren: 

 

Lederpokal: Finn Larsen 

Humørpokalen: Christoffer Schlüter 

Frederiksmindepokalen: Kasper Christensen 

Ungdomspokal: Hektor Elgum 

 Jubi-prisen: Morten Pedersen 

 

Stort tillykke til dem alle. 

 

Ad 7. 

Lene LS fremlagde forslag til stigning i kontingent til: 

500kr for voksne pr. halvår. 1000kr om året. 

250kr for børn pr. halvår. 500kr om året.  

250kr for passive pr år.  

 

Stigning på 100kr for voksne pr. halvår, 50kr for børn pr. halvår og 50kr for passive pr. år. 

 

Benni sagde, at hvis vi giver lidt ekstra får vi endnu mere i tilskud jævnfør det Søren forklarede 

tidligere. 

 

Forslag til ændring af kontingent blev godkendt af forsamlingen. 1 stemte imod.  

Den træder i kraft i 2. halvår af 2013. 

  

Ad 8. 

Valg: 

 

a. Lene blev genvalgt for 2 år. 

b. Kjeld blev genvalgt for 2 år. 

c. Brian blev genvalgt for 2. år 

d. Abdul blev genvalgt for 1 år. 

 

Ad 9. 

Abdul fra volleyball vil høre om vi kan holde en sommerfest, hvor alle spæder lidt til.  

Det blev aftalt at der skal laves et festudvalg. Afdelingsformændene tager det op i afdelingerne og 

hører om nogen vil være med i festudvalget.  

Mikael synes også det er en god ide.  

 

Benni takkede for god ro og orden.  

 

Brønshøj d. 24. marts 2013, referent Lykke Christensen 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Dirigent, Benni Hansen 


