
Referat af ordinær generalforsamling d. 23. marts 2017, Lavia København 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Bestyrelses 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. PAUSE 
9. Valg: 

a) Kasserer for 2 år (Villy er villig for genvalg) 
b) Suppleant til bestyrelsen for 2 år (Kjeld er villig til genvalg) 
c) Revisor for 2 år (Finn er villig til genvalg) 
d) Revisor suppleant for 1 år (Henrik er villig til genvalg) 

10. Eventuelt 
 

Fremmødte deltagere: ca. 36 
 

 
Ad 1 
Søren bød velkommen. Søren forslog Ole Ansbjerg som dirigent. Ingen mod kandidater. Ole 
valgt.  
Ole takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
Ad 2 
Stemmeudvalg blev Helle Broberg og Josefine Dithmer. 
 
Ad 3 
Beretning 2016 er trykt i Lavia Nyt. 
 
Søren fortalte om: 
- Der er kommet en ny brugerbestyrelse og brugergrupper i Grøndal Multicenter.  Vi er med i 
den ene af brugergrupperne. Søren har været til første møde i brugergruppen for 
handicapidræt og blev Søren valgt som gruppens repræsentant i brugerbestyrelsen.  
Brugerbestyrelsen og brugergrupperne skal inddrages i de ting der sker i og omkring Grøndal 
Multicenter.  
 
- Torvekokken er ude som forpagter af cafeen. Der er kommet en ny midlertidig forpagter, 
som overtager indtil udbuddet er overstået.    
 
- Søren deltager i en erfa-gruppe i København og omegn. Gruppen består af klubber og 
projekter for handicappede i Storkøbenhavn. Formålet er at udveksle erfaringer i forhold til 
tilbud og målgruppe. 
 
- Søren deltager i et dialogmøde i DHIF, kommende Para-sport Danmark. 



- Søren og Villy viste vores hjemmeside frem, som de har arbejdet rigtig meget på. Her kan du 
bl.a. se online Lavia Nyt, nye medlemmer kan melde sig ind online og forklaring på vores 
pokaler og tidligere vindere på disse ligger også på hjemmesiden.  
 
Spørgsmål til beretning: 
Abdul, fortalte at i Lyngby  handicapidrætsklub skal man beskrive sig selv når man melder sig 
ind. Kommunen giver ikke kun tilskud til borger med adresse i Lyngby kommune. 
Søren svarede, at der er forskellige løsninger fra kommune til kommune 
 
Abdul spurgte, hvor alle vores pokaler er?  
Søren svarede, at  vi har et pulterrum/lagerrum. Hele Lavias historie ligger derinde. Der 
findes pokalskabe i lokalet ved bordtennis.  
 
Beretning godkendt.  
 
Gruppearbejde: 
Søren fortalte lidt om en fremtidsgruppe som bestyrelsen har nedsat. Vi har holdt et møde og 
vil gerne spørge Generalforsamlingen om input til denne gruppe. Søren havde udformet et ark 
med 4 spørgsmål, som blev delt ud til deltagerne på Generalforsamlingen. 
 
Spørgsmålene var:  
- Hvad er vi gode til i Lavia? 
- Hvad kan vi blive bedre til? 
- Hvad skal der til for at tiltrække børn og unge? 
- Hvilke idrætstilbud kan være tillokkende for børn og unge? 
 
Ad 4 
Det reviderede regnskab er trykt i Lavia Nyt 
 
Villy fortalte om regnskabet for 2016 og resultatet af dette. Resultatet ender på ca. 68.000kr i 
overskud. Vi startede 2016 på ca. 0kr og vi er ny begyndt at opbygge et overskud. 
 
Abdul spurgte, om kontingentet kan gøre at vi mister tilskud fra kommunen? 
Villy svarede, at nej det kan det ikke. Det er andre ting der gør vi får tilskud. 
 
Christoffer spurgte om der gøres noget for at skaffe sponsorer? 
Søren svarede, at der tidligere er givet sponsorater i form af tøj og andre ting fra bl.a. Sahva, 
Arbejdernes landsbank m.fl. 
Villy svarede, at hver afdeling skal gøre en indsats og det kan anbefales. 
 
Regnskab blev godkendt 
 
Ad 5 
Budget 2017 er trykt i Lavia Nyt. 
 
Budget 2017 viser et overskud på omkring ca. 10.000kr. Villy fremlagte det samlede budget. 
 



Finn påpegede, at der var både plusser og minus på bordtennis. 
Villy svarede, at en ekstra linje har sneget sig ind på arket. De har kun udgift på 2800kr 
 
Budgettet godkendt.  
 
Ad 6 
Ingen indkomne forslag 
 
Ad 7 
Sidste år varslede bestyrelsen en stigning i kontingentet og forslaget til kontingentet i år er:  
Voksne: 700kr halvårligt 
Børn/unge: 350kr halvårligt 
Passive: 350kr årligt 
 
Abdul spurgte om man sløjfe forslaget? 
Søren svarede, at  det vil bestyrelsen ikke anbefale 
Villy svarede, at så ryger overskuddet på budget 2017. 
 
Kontingent forhøjelse blev vedtaget. 
 
Ad 8 
Pause 
 
Søren fortalte om Lene der pludseligt døde i 2016. Det er skrevet minde om Lene i Lavia Nyt 
fra Finn Hånkanson.  
 
Pokaler blev uddelt: 
Birthe fik erindringspokal, da hun vandt jubii-prisen sidste år. 
 
I år blev pokalerne uddelt til: 
- Lederpokal: Thomas Lefevre, Bueskydning.  
- Humørpokal: Claus Søgaard Jensen, Volleyball.  
- Frederiksmindepokalen: Hector Elgum, Bowling.  
- Ungdomspokalen: Malte Grastrup.  
- DHIF’s jubii-pris: Villy Max Hansen.  
 
Ad 9 
Valg: 

a. Kasserer: Villy blev genvalgt for 2 år. 
b. Suppleant: Kjeld blev genvalgt for 2 år. 
c. Revisor: Finn blev genvalgt for 2 år. 
d. Revisor suppleant: Henrik blev genvalgt for 2 år. 

 
 
 
 
 



Ad 10 
Vi gennemgik de enkelte skemaer fra tidligere gruppearbejde og herunder er listet nogle 
stikord fra grupperne. 
 
Socialt samvær 
Special skolerne, ildsjæle  
E-sport 
Frivillige 
Facebook side hver afdeling administrator, så der kan ligges noget op.  
Hvad siger medlemmerne? Tag papiret med ud i afdelingen.  
Kladrevæg? Kan man bruge den som handicappet i GMC? 
Golf 
Spinning hold 
Fitness lokalet i GMC 
Medlemskaber gratis i fitness og simgolf mod reklamer på vores hjemmeside og facebook. 
Årlig sammenkomst på tværs af klubben/afdelingerne 
 
Hvad gør vi for at reklamere for klubben? 
Søren svarede, at de elektroniske medier er vejen frem. Papir reklame er yt.  
 
Søren samlede forslag ind og sender et nyt skema ud til afdelingerne så medlemmerne der 
ikke var tilstede på generalforsamlingen, kan få en mulighed for at bidrage også.  
 
Ole og Søren takkede for god ro og orden. 
 
D. 2. april 2017. Referent Lykke Christensen 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Dirigent Ole Ansbjerg 


