
21. august 2012 
Ordinær generalforsamling i 

 
Gladsaxe Volleyball Klub 

 
Tirsdag den 28. august kl. 18.30-20.00 

i klublokalet, Engelsborghallen, 
Engelsborgvej 93, 

2800 Kongens Lyngby 
  
Med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 

godkendelse  
Se side 2-3. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse   
Se budgetforslaget for Lyngby-Gladsaxe Volley. 

5. Fastsættelse af kontingent   
Se side 4. 

6. Behandling af indkomne forslag   
Der er ikke indkommet forslag. 

7. Valg af formand (i lige år)  
Jan Kold er på valg – modtager gerne genvalg (2 år). 

8. Valg af næstformand (i ulige år)  
Intet valg i år – Mikkel Eriksen fortsætter som næstformand. 

9. Valg af kasserer (i ulige år)  
Intet valg i år – Carsten Olsen fortsætter som kasserer. 

10. Valg af sekretær (i lige år) 
Gitte Prins træder ud af bestyrelsen – forslag til ny sekretær modtages gerne. 

11. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer  
Cecilie Kristiansen er på valg – modtager gerne genvalg (2 år). 
Mai Sørud er på valg – modtager gerne genvalg (2 år). 
Halla Sigurdardottir er ikke på valg i år (1 år). 
Der er en vakant plads (1 år) – forslag modtages gerne. 

12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Forslag til suppleanter modtages gerne.  

13. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen foreslår Ole Pries som revisor. 
Forslag til suppleant modtages gerne. 

14. Eventuelt 
 
Mvh. Bestyrelsen 
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Dagsordenens punkt 5: Fastsættelse af kontingent 
 
Fastsættelse af kontingent for hele 2013 
 
Nedenstående kontingent foreslås som gældende for hele 2013. 
 
Kontingentet er afstemt mellem Lyngby-Gladsaxe Volley, Gladsaxe Volleyball Klub og Lyngby 
Volleyball. 
 

Niveau 
Kontingent for  

hele 2013 
per halvår 

Volleyliga 1.400 
Division 1.400 
Danmarksserie 1.100 
Kredsserie 950 
Mix 500 
Fredagshyggevolley 200 
Teen 750 
Kids 600 
Kids, begynder 450 

 
Bestyrelsen får bemyndigelse til at yde rabat til studerende.  
Senior-spillere (over 18 år) betaler selv for deres spillerlicens. 
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