
Referat af ordinær generalforsamling i Grøndals Multicenter onsdag d. 26. august 2020 

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) Ingen forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent og gebyr. 

Pause 

8. Valg. 

a) Formand (Søren er villig til genvalg). 

b) Næstformand/sekretær (Benni er villig til genvalg). 

c) Revisor (Nyvalg). 

d) Revisorsuppleant (Henrik er villig til genvalg).  

e) Redaktør (Søren er villig til genvalg). 

9. Eventuelt. 

Tilstede: ca. 15 medlemmer af Lavia København 

 

Ad.1 Jens Winther fra Parasport danmark blev valgt til dirigent. 

Ad.2 Tanja Loetzke blev valgt til stemmeudvalg. 

Ad. 3 Søren gennemgik den udsendte skriftlige beretning og tilføjede de aktiviteter eller mangel på samme 

siden marts. En uge og en dag før vi skulle have afholdt vores generalforsamling, blev Danmark lukket ned 

pga Coronavirus. Så først nu -5 måneder efter lykkedes det at afholde generalforsamlingen. 

Derfor er der sket en hel del i den periode for Lavia. Desværre ikke så meget på den sportslige front. 

Til gengæld har vi arbejdet på måder, som aldrig er sket før. Fx har vi afholdt et bestyrelsesmøde på nettet, 

fordi vi ikke kunne samles. 

På det bestyrelsesmøde besluttede vi, at vi dropper den varslede kontingentforhøjelse i år. Der har 

simpelthen ikke været mulighed for at bruge ret mange penge, når alt er lukket ned. Kun de faste udgifter 

har trukket på budgettet. Derfor vedtog bestyrelsen også, at alle afdelinger har et rådighedsbeløb på 250 kr 

per deltager til et arrangement for at lave noget, der kan være en hyggelig og sikker start på den nye 

sæson. Der er ingen krav til, hvad pengene skal bruges til.  

Alle afdelinger skal udarbejde en Corona handlingsplan, som meget præcist skal beskrive, hvordan 

træningen foregår, og hvem der har ansvaret for træningsplaner og håndtering af materialer. Vi mangler 

lige to afdelingers handlingsplaner, ellers har alle lavet en, og alle planer kan man finde på hjemmesiden, så 

I som medlemmer kan føle jer sikre på at gå i gang med jeres idræt. 

Udover afdelingernes handlingsplaner gælder der regler for GMC mht. fremmødetid og sluttid og aftørring 

af flader, når rummet skal være klar til næste hold. Det kan man også finde på hjemmesiden.  

Siden 1. august har jeg forhandlet med GMC for at få volleyball i gang igen. Vi har tre ting, som skal fungere, 



når volley starter. 1) gulvvask (enten af os selv eller andre) inden vi sætter os på gulvet 2) adgang til 

handicapomklædningen 3) en sikkerhed for at de, der er før os i hal K er væk og har rengjort, inden de går. 

Det har endnu ikke været muligt, men måske efter 1. september. Både generalforsamlingen og Parasport 

Danmark er meget uforstående over for GMC’s manglende vilje/evne til at løse problemet. Udgifter-til fx 

håndssprit-refunderes af klubben. 

Søren orienterede om privatlivspolitiken, som jo er et krav fra datatilsynet, der tilser at medlemmernes 

oplysninger bliver behandlet på forsvarlig vis. Den kan findes på hjemmesiden.  

Regnskabaflæggelse har også været et kæmpearbejde i år, da kommunen har lavet skrappere regler 

grundet sager om svindel ude i byen. Heldigvis har både Villy og Søren været på kursus.  

Hjemmesiden er blevet udbygget meget, og man kan finde alt hvad der er værd at vide om vores forening. 

På hjemmesiden kan man finde gode hjemmetræningsøvelser. Søren gennemgik et udpluk af de 

oplysninger, man kan hente, og generalforsamlingen kvitterede med anerkendelse og klapsalve. 

Vennepuljen har støttet Stine Kjær-Andersen med 4000 kr. i forbindelse med deltagelse på det danske 

landshold ved VM i 3-D skydning i Canada.  

Lykke og Thomas er trådt ud af bestyrelsen, og er blevet erstattet af Tanja Loetzke og Stine Kjær-Andersen. 

Stor tak til dem begge for en stor indsats. Heldigvis bliver de i klubben.  

Med hensyn til økonomien er vi stadig under pres grundet en stigende udgift til lokaleleje og et faldende 

medlemstal. Der er søgt 38.000 kr fra Kulturministeriets pulje for særligt udsatte grupper. Der kunne søges 

til 1. oktober. Vi søgte d. 18. juli og fik svar d. 28. juli på, at der ikke var flere penge i puljen. Surt. 

Så selvom der ikke har været idrætsaktiviteter nu i 5 måneder, så har der været mange ting for formand og 

bestyrelsen. Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen, og alle stemte for beretningen. 

Ad.4 Alt i det nye regnskab er lavet om med en masse nye krav, så regnskabet fylder nu 12 sider i stedet for 

to. Villy gennemgik alle de nye oplysninger, som regnskabet skal indeholde. Regnskabet viser et underskud 

på 20.200 kr., og vi havde budgetteret med 13.000 kr. Altså et skred med 6.800 kr. Ikke alvorligt men Villy 

mente ikke, at vi kunne leve med et underskud. Et underskud på nul er ok så længe, vi har kapital. Vi skulle 

meget gerne generere et lille overskud, så vi har en buffer til uforudsete udgifter. Balancen viser vi ejer 

221.222 kr. Udgiftspost på ca. 300.00 kr., som Villy helst ser som en sikkerhed. Vi får ca. 33.000 af 

kommunen. Hovedposterne står i sidste nummer af Lavia-nyt. Hvis nogen vil se hele regnskabet kan man 

kontakte Villy. Regnskabet blev vedtaget ledsaget af en klapsalve til den tapre kasserer. 

Ad.5 Vi har budgetteret med et overskud på 1000 kr., forudsat at kontingentforhøjelsen var vedtaget i 

marts og var slået i gennem i den sidste halvdel af året. Men generalforsamlingen blev udsat grundet 

nedlukningen. Vi forudser ikke, at vi ender med et underskud i år, men går stærkt ud fra, at vi ender med et 

overskud i år, da vi ikke har betalt bl.a. bowling, svømning og trænerhonorar. Søren fremhævede til slut, at 

budgettet var lagt i november sidste år, ud fra de ønsker og aktiviteter afdelingerne havde. Budgettet blev 

vedtaget. 

Ad.6 Ingen indkomne forslag. 

Ad.7. Vi fortsætter med samme kontingent som hidtil. 700 kr. halvårligt for aktive medlemmer – 350 kr. for 

børn under 18 år og 350 kr. om året for passive medlemmer. Det blev vedtaget.  

Pause med hjemmebagt kage og kaffe.  

I pausen uddelte Søren lederpokalen til Tanja fra volleyball og roste hende for sit engagement og positive 



indsats. Humørpokalen er tildelt Thomas Andersen fra bordtennis. Han er ikke mødt frem. 

Frederiksmindepokalen gik til Erik Larsen fra volleyball. Han har virkelig udviklet sig og sit spil, men er 

desværre ikke til stede. Fadet fra Parasport Danmark tildeles til en, der gør en ekstraordinær indsats for 

klubben. Den er tildelt Helle fra bowling. Hun gør et stort stykke arbejde ikke mindst med bowlinghallen. 

Finn fra bueskydning skulle have haft en erindringspokal for sidste år, men den var ikke til stede.  

Ad.8  

a) Søren blev genvalgt. 

b) Benni blev genvalgt. 

c) Revisor? Vi finder en uden for foreningen.  

d) Henrik blev genvalgt. 

e) Søren blev genvalgt. 

Ad.9 Foreningen blev startet i 1951 og har 70-års jubilæum til næste år. Søren har været i arkivet og fundet 

programmer for 40- og 50-års jubilæumet. Det interessante er, at det er idrætsprogrammer. Man 

inviterede folk til at komme og fejre foreningen. Da vi fyldte 60 år holdt vi en gigantisk fest, idet vi på det 

tidspunkt vurderede, at der ikke var basis for et idrætsstævne.  

Søren mente, at man kunne nedsætte et festudvalg med deltagelse af to fra bestyrelsen, som en slags 

tovholdere. De kunne gå ud i afdelingerne og finde ud af, om der er basis for et stævne eller noget andet. 

De kunne så rapportere til bestyrelsen, som så tog en beslutning. Villy vil gerne komme og spille til en god 

pris. Finn fra bue mente godt, at de kunne lave stævne. I forbindelse med evt. stævne kunne man mødes 

socialt bagefter.  

Økonomien er også svær at afgøre. Men egenbetaling kommer vi nok til kræve. Måske kunne vi spare lidt 

penge op, udtalte Villy. Man kunne lave en spørgeundersøgelse og afdelingsformændene kunne være 

behjælpelig med at medlemmerne får udfyldt skemaet. Tanja forslog, at man på Facebook oprettede en 

begivenhed, hvor man nemt kunne give sin mening til kende ang. stævne og/eller  fest.  

Dirigenten takkede for god ro og orden. Søren takkede dirigenten for sin indsats. 

4. september 2020, referent. Benni K. Hansen 


