
Referat af ordinær generalforsamling onsdag 25. august 2021 kl. 19.00 
GMC i cafeens lokaler 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 

a. Bestyrelsens forslag til ændringer af Lavias vedtægter 

7. Fastsættelse af kontingent og gebyr  

a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

8. Valg: 

a. Kasserer for 2 år (Villy -genopstiller) 

b. Suppleant til bestyrelsen for 2 år (Kjeld - genopstiller) 

c. Revisor for 2 år (Finn - genopstiller) 

d. Revisor suppleant for 1 år (Henrik - genopstiller) 

9. Eventuelt. 

 

Ad.1  

Jens Winther blev valgt til dirigent. 

Ad.2  

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Tilstede er 27 stemmeberettigede. Brian 

og Grete Laksø valgt til stemmeudvalg.  

Ad.3  

Søren: Oprindeligt skulle vi have holdt generalforsamlingen den 21. marts, men den blev udskudt  pga. af 

Corona. 

Siden marts er det begrænset, hvad der har været af aktivitet i klubben. Først i slutningen af maj blev der 

åbnet for aktiviteter med Coronapas, og det blev til en meget forsigtig genstart. Ikke mange gik i gang i 

tiden op til sommerferien. 

Nu er der kommet gang i de afdelinger, som plejer at være i gang. Så, langsomt vender tingene tilbage til 

normalen. 

Jeg må desværre meddele at Finn Larsen, som har været en helt unik person omkring bueskydning igennem 

mange år sammen med sin hustru Birgit, er død. Dag efter dag måned efter måned år efter år har de to 

bare været der for dem, der måtte være mødt frem. Æret være hans minde.  

Jeg har ikke mere, jeg vil sige om tiden fra den skriftlige beretning til nu, så hermed overgiver jeg 

beretningen til generalforsamlingen.  

Der var følgende bemærkninger til beretningen: 



Hvordan er det at komme i gang efter Corona? Keld udtrykte glæde over at komme i gang. Jeanette fra 

volley roste Søren, Tanja og Benni for det store arbejde med at kontakte Grøndalscentret med henblik på, 

hvad der kunne lade sig gøre, og hvordan vi kunne komme i gang. Fordi vi sidder på gulvet, har der været 

rigtig mange retningslinjer. Grundet smittefare har det været op til den enkelte at vurdere, hvorvidt de ville 

starte eller afvente. Fantastisk at komme tilbage. Mange kreative tanker om hvordan, det kan lade sig gøre 

på en forsvarlig måde, hvilket har indebåret fejning, gulvvask og afspritning af rækværk og bolde mm.  

Tanja fra svømning: Har været i gang hele tiden, men kun med 5 personer. Det var virkelig dejligt. Keld fra 

bowling oplevede første gang han kom, at der var et afgrænset område, og det var perfekt, men når man 

sad nede og ventede, var det mærkeligt at se, hvordan alle krammede og råbte juhuu uden mundbind. Der 

var heldigvis ingen som blev smittede. Thomas fra bueskydning fortalte, at de havde fået udstukket nogle 

regler fra bueskytte Danmark, hvordan de skal gøre og spritte det hele af, når man er færdig. 

På hjemmesiden ligger retningslinjer, for hvordan man kommer i gang for alle idrætter. De er udarbejdede i 

samarbejde med alle afdelingsformænd.  

Thomas fra bueskydning fik efter en lang tids forhandling med Grøndalscentret adgang til at benytte 

græsbanen, der ligger nede bagved. En dag stod der en masse fodboldspillere på banen. Vi havde vores 

tider på plads, så det var lidt underligt. Men Bueskyttelauget havde åbenbart glemt at få rettighed til 

banen, så fodboldklubben tog bare lige tiden tilbage. Banen tilhørte tilsyneladende nogle andre, så vores 

vision om at vise vores tilstedeværelse strandede her. KBU ejer åbenbart banen og ikke Grøndalscentret.  

Hvordan ser fremtiden ud? Træningsbanen på Amager kræver man har en bil. Børn og unge kan rent 

praktisk ikke komme derud, da ingen forældre har lyst til at sende deres børn helt derud. Tilbage til 

forhandlingsbordet og finde andre muligheder. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Ad.4   

Kassereren Villy fremlagde regnskabet.  

Grundet Corona har vi aldrig haft så stort overskud. Vi er i år 136 medlemmer, det er lidt færre, end vi var 

sidste år, nemlig 165 og året før 195 medlemmer. Ud og skaf nogle medlemmer, da det kan ses på 

bundlinjen.  

Overskuddet er rart at have og giver nogle muligheder, for at få vores udstyr repareret måske noget nyt. 

Balancen viser tilgodehavender for 9377 kr., da der er medlemmer, der ikke har betalt.  

Søren og jeg har ryddet så meget op i deltagerlisten, så dags dato er der ingen, der skylder penge. 

Kortfristet gæld på 20.000, som udgør lokaleleje for bueskydning og svømning, dette er kommet så sent at 

jeg ikke kunne nå at betale.  

Søren: Overskuddet er et udtryk for, at der ikke har været særlig meget aktivitet. Kom ud og få spillet og 

konkurreret med andre, så der kommer gang i idrætten. Bare skriv til bestyrelsen, hvis I melder jer til et 

stævne og har brug for penge.  

Regnskabet blev herefter vedtaget. 

 Ad.5  

Budgettet viser et overskud på 10.050 kr. Det håber vi holder. På de store poster er det er udtryk for, at vi 

betaler et bidrag til specialforbund for de forskellige afdelinger. Når budgettet laves, ser man på, hvor 



mange medlemmer er vi i år, og så ser man på, hvor meget vi plejer at få i tilskud, og ud fra det så laves en 

beregning på den forventede indkomst. Men tilskud pr. medlem kan variere fra år til år, da kommunen har 

en bestemt sum penge til fordeling.  

Budgetforslag blev herefter vedtaget.  

Ad.6  

Søren, formand forelægger bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Ambitionerne for arbejdet har været to  

ting, dels at føre vedtægterne up to date, så Lavia fremstår som en moderne forening, dels at inddrage 

medlemmerne i hele processen med at drive foreningen – så det Ikke bare er bestyrelsens opgave.  

Foreningens formål skal være et aktivt samarbejde mellem bestyrelse og medlemmer med at skabe 

rammer for idrætsaktiviteter på både bredde -og eliteniveau, som kan tiltrække medlemmer med og uden 

handicap. Lavia skal arbejde aktivt med inklusion og rummelighed i hele klubbens virke. Det skal ske ved at 

medlemmerne selv eller i samarbejde med bestyrelsen til stadighed arbejder på at styrke fællesskabet i 

afdelingen og i klubben som helhed. 

Målet er at lave en inkluderende forening med et bredere tilbud i afdelingerne markerer dermed 

afslutningen på en lang epoke med specielle foreninger for handicappede og starten på Idrætsforeningen 

Lavia med en meget bredere målgruppe. 

De gamle og nye vedtægter står i bladet i to spalter, så man nemt kan sammenligne. Søren gennemgik 

ændringerne med begrundelser så hurtigt, det var muligt.   

I forbindelse med en ny kommunikationsstrategi blev det drøftet, at det må ske ville være en god ide at 

kigge sig om efter en app, så man kunne have sit ”liv” med Lavia på sin smartphone, herunder et 

medlemskort, som tidligere er efterlyst af bueafdelingen, da de har svært ved at overskue om alle har 

betalt kontingent. Det udløste lidt debat om man skal stole på, at alle betaler eller om lidt kontrol er godt. 

Søren sagde, at der ikke var vedtaget noget om det endnu.  

En af vores gæster, den tidligere formand Grethe Laksø synes, at det er flot arbejde, der er lavet med 

vedtægterne og forståeligt.  

De nye vedtægter blev herefter vedtaget.  

Ad. 7  

Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Vedtaget.  

Ad.8  

    a) Villy genvalgt som kasserer. 

    b) Keld genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

    c) Finn genvalgt som revisor. 

    d) Henrik genvalgt som revisorsuppleant. 

 

 



Ad. 9  

Villy forklarer, at giroindbetaling er forsinket men på vej.  

Det blev diskuteret, om Lavia Nyt kun skulle udkomme elektronisk. Villy fortalte at klubben tjener penge på 

bladet pga reklamerne. Om det kan fortsætte i en elektronisk udgave, vides ikke.  

Der blev givet udtryk for, at det ville være spild af penge at udvikle en app til at holde styr på hvem, der har 

betalt, da besparelsen i kontingent vil gå lige op med udgiften til udviklingen. Villy svarer, at der er nogle 

regnskabsprogrammer, som tilbyder en app som en del af pkken. Han vil undersøge, om vores nuværende 

system kan håndtere kontrollen. Vi bruger 150 kr. om måneden til programmet.  

 

Lotte mener, at der ikke er nogen ide i at lave et medlemskort, hvis det ikke bliver benyttet. Med hensyn til 

app’en hvor stort er problemet? Hvis man en gang om året tager et overblik over, hvem der har betalt, og 

hvis der er startet en så lige får tjekket op på vedkommende. Man kunne mht. bladet spørge 

medlemmerne, om de vil have det tilsendt eller selv hente det her.  

 

Villy kommenterede omkring tillid, at for holdsport er det nemt at kontrollere at spørge den nye om 

betaling af kontingent, men bueskydning hvor det er individuelt, og man ikke har den holdånd, skyder man 

bare og går igen, er det meget svært at kontrollere.  

 

Per synes ikke, det kan være et problem at have en excell-fil liggende på telefonen over, hvem der har 

betalt. Villy svarer, at det er et stort arbejde at vedligeholde sådan en fil, da folk melder sig ud og ind hele 

tiden. Per arbejder med det til daglig og mener ikke, det problem er så stort. Søren slår fast, at det ikke 

tilladt ifølge databeskyttelsesloven.  

 

Bueskydning er hårdt ramt efter, at Finn er gået bort, så vi har ikke brug for flere administrative ting.  

Frank mener, at en sådan app skulle kun tages i brug, hvis man har en mistanke om en, der snyder.  

 

Søren takker af med at glæde sig over det store fremmøde af medlemmer og gæster, som har bidraget til 

vores snak her på generalforsamlingen. Tak til Jens for at styre begivenhederne.    

 

Referent 

Benni K. Hansen, næstformand 

 

 

 

 

 

 



 

 


