
27. august 2011 
Stiftende generalforsamling i 

 
Lyngby-Gladsaxe Volley 

 
Tirsdag den 30. august kl. 20.00 

i pavillonen ved Engelsborghallen, 
Engelsborgvej 93, 

2800 Kongens Lyngby 
  
Med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Forelæggelse af vedtægter til godkendelse 

Forslaget fremgår af side 2-6.  
3. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

Forslaget fremgår af side 7-8. 
4. Fastsættelse af kontingent  

Forslaget fremgår af side 9. 
5. Valg af formand (for 1 år)  

Bestyrelserne foreslår Mikkel Eriksen. 
6. Valg af næstformand (for 2 år) 

Bestyrelserne foreslår Jan Kold.  
7. Valg af kasserer (for 2 år)  

Bestyrelserne foreslår Carsten Olsen. 
8. Valg af sekretær (for 1 år)  

Bestyrelserne foreslår Gitte Prins. 
9. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer  

Bestyrelserne foreslår Cecilie Kristiansen (1 år), Halla Sigurdardottir (2 år) og  
Mai Sørud (1 år). 

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen  
11. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Bestyrelserne foreslår Ole Pries som revisor. 
12. Eventuelt  

 
Mvh. Bestyrelserne for Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub 
 
 



Dagsordenens punkt 2: Vedtægter 
 

MOTIVERING  
fra bestyrelserne fra Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub 

Foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley skal forvalte den indgåede aftale om holdfællesskab mellem 
Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub. Dette vil primært ske fra hjemmesiden 
www.lyngby-gladsaxe.dk. 
 
Forslag til vedtægter kan ses som bilag på side 3-4.  
 
Det synes oplagt at fusionere de to eksisterende foreninger til en ny forening. Men ifølge folkeop-
lysningsloven, så skal en forening have adresse i den kommune, hvor den vil søge haltider. Da in-
tentionen omkring holdfællesskabet er, at vi fortsætter med at spille i de nuværende haller, så er vi 
så at sige tvunget til at bibeholde de to eksisterende foreninger og danne en ny. 
 
De to eksisterende foreninger fortsætter således i forhold til de respektive kommuner i forbindelse 
med søgning af haltider og ansøgninger om tilskud (deltagertilskud, trænertilskud, kursustilskud og 
rejsetilskud) samt andre kommunale forhold. Dette betyder ligeledes, at vi fremover skal afholde 3 
generalforsamlinger og aflægge 3 regnskaber. 
 
Et element i aftalen om holdfællesskab er, at medlemmerne fremover melder sig ind i holdfælles-
skabet Lyngby-Gladsaxe Volley, og herefter automatisk opnår medlemskab af enten Lyngby Vol-
leyball eller Gladsaxe Volleyball Klub afhængig af medlemmets postnummer.  
 
Aftalen om holdfællesskabet kan ses som bilag på side 5-6. 
 
Bilag: 
 

• Side 3-4:  Forslag til vedtægter for Lyngby-Gladsaxe Volley. 
• Side 5-6:  Aftale om holdfællesskabet Lyngby-Gladsaxe Volley. 

http://www.lyngby-gladsaxe.dk/


Vedtægter for Lyngby-Gladsaxe Volley 

§ 1. Navn og hjemsted 
1.  Foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley er stiftet den 30. 

august 2011 og har hjemsted i Gladsaxe og Lyngby-
Taarbæk kommuner. 

§ 2. Formål 
1. Foreningens formål er at dyrke volleyball og med ud-

gangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen 
at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere 
foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at 
engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

§ 3. Medlemskab 
1. Som aktivt medlem kan optages enhver, der anmoder om 

medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål. 
2.  Optagelse af passive medlemmer kan ske. Passive med-

lemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er 
valgbare til bestyrelsen. 

3.  Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens 
vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. 

4.  Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter 
anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges 
generalforsamlingen. 

§ 4. Indmeldelse 
1.  Procedure for indmeldelse fastsættes af bestyrelsen. 

§ 5. Udmeldelse 
1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en 

måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I 
forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle 
økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. 

§ 6. Kontingent 
1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbeta-

lingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrel-
sen. 

§ 7. Restance 
1. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af for-

faldsmåneden. 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion 
1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent 

(eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for 
foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder si-
ne medlemsforpligtelser. 

2.  I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive 
hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

3.  I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at 
sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at 
sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 

4. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver 
samme majoritet som ved ændring af foreningens ved-
tægt, jf. § 17. 

§ 9. Ordinær generalforsamling 
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i 

alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én 
gang årligt inden udgangen af august måned. 

2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne 
forslag skal finde sted med mindst tre ugers varsel ved 
opslag på hjemmesiden. 

3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære general-
forsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen se-
nest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der 
indkommet forslag, opslås disse på hjemmesiden sammen 
med dagsorden og årsrapporten senest en uge før general-
forsamlingen. 

4. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens 
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, 
og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret er endvi-
dere gældende for forældre/værger til aktive medlemmer 
under 16 år. Der kan kun stemmes ved personligt frem-
møde. 

5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutnings-
dygtig uanset de fremmødtes antal. 

§ 10. Dagsorden 
1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 

mindst omfatte følgende punkter: 
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 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det 

kommende år til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af formand (i lige år) 
8. Valg af næstformand (i ulige år) 
9. Valg af kasserer (i ulige år) 
10. Valg af sekretær (i lige år) 
11. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer 
12. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
13. Valg af revisor og revisorsuppleant 
14. Eventuelt 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse 
1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en 

dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke 
må være medlem af bestyrelsen. 

2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver 
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløs-
ning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. 

3. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem med-
lemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangen-
de. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens 
beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af di-
rigenten. 

 



Vedtægter for Lyngby-Gladsaxe Volley 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling 
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid ind-

kaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en 
femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom 
med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

2. Generalforsamlingen skal indkaldes senest to uger efter 
begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til ind-
kaldelse, ledelse, stemmeret, afstemning med mere gæl-
der de samme bestemmelser som for den ordinære gene-
ralforsamling. 

§ 13. Bestyrelsen 
1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsente-

rer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte 
nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelt-
stående opgaver. 

2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrel-
sen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens 
medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er 
til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en proto-
kol. 

3. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger for-
pligter foreningen i henhold til vedtægten. 

4. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær 
og yderligere fire medlemmer og vælges for to år ad gan-
gen på den ordinære generalforsamling. Formanden, se-
kretæren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 
medens næstformanden, kassereren og to bestyrelsesmed-
lemmer er på valg i ulige år. 

5. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år 
og har stemmeret, jf. § 9. 

§ 14. Regnskab 
1. Foreningens regnskabsår er fra den 1. juli til den 30. juni 

året efter. Bestyrelsen skal inden den 31. juli afgive års-
rapport for det foregående regnskabsår til revisoren. Års-
rapporten forelægges den ordinære generalforsamling til 
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påteg-
ning og underskrift. 

§ 15. Revision 
1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad 

gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal 
hvert år i juli/august gennemgå årsrapporten og påse, at 
beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regn-
skabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en 
påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efter-
se regnskab og beholdninger. 

§ 16. Tegning og hæftelse 
1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispo-

sitioner over 25.000 kroner kræves dog underskrift af for-
mand og kasserer i forening. 

2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen person-
lig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. 

§ 17. Vedtægtsændringer 
1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalfor-

samling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer 
er for forslaget. 

§ 18. Opløsning 
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på 

en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær general-
forsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at 
mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. 

2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjer-
dedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et 
sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslut-
ningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, 
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er 
til stede. 

3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmel-
se om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, for-
eningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løs-
øre, skal tilgå. 

4. Som udgangspunkt fordeles formuen ligeligt mellem 
Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub. 

Vedtægterne er godkendt på den  
stiftende generalforsamling den 30.08.2011 

 



16. august 2011 

Aftale om holdfællesskab 

Holdfællesskabets navn: Lyngby-Gladsaxe Volley

Formål 
1. Holdfællesskabet mellem klubberne Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub skal 

sikre en meget bedre platform i forhold til at kunne tilbyde volleyball til alle interesserede 
voksne, unge (teenagere) og børn, uanset alder, køn og ambitionsniveau. 

Omfang 
2. Holdfællesskabet gælder for alle hold i begge klubber. 

Ikrafttræden 
3. Holdfællesskabet er trådt i kraft per 12. maj 2011 med DVBF’s godkendelse. 

Beslutningskompetence 
4. Holdfællesskabets daglige styring varetages af foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley (under 

stiftelse). 
5. Bestyrelsen i Lyngby-Gladsaxe Volley skal om muligt bestå af medlemmer fra begge klubber. 

Økonomistyring 
6. Regnskabsåret for foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley skal følge klubbernes regnskabsår, 

som samordnes til at være fra den 1. juli til den 30. juni. 
7. Den enkelte klub varetager regnskabet for kontingenter, tilskud og trænerlønninger samt øvri-

ge økonomiske poster, der er tilknyttet den respektive kommune. Øvrige poster varetages af 
foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley. 

8. Årets overskud (eller underskud) fra den enkelte klub overdrages til foreningen Lyngby-
Gladsaxe Volley. 

Medlemsstyring 
9. Foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley og klubberne Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volley-

ball Klub vedligeholdet ét samlet medlemskartotek. 
10. Når et aktivt medlem optages i foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley, så optages medlemmet 

samtidigt og automatisk i enten Lyngby Volleyball eller i Gladsaxe Volleyball Klub. Et med-
lem af foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley kan ikke være et aktivt medlem af både Lyngby 
Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub. 

11. Afgørelsen af, hvorvidt et nyt aktivt medlem skal optages i Lyngby Volleyball eller Gladsaxe 
Volleyball Klub afgøres af medlemmets postnummer, jf. nedenstående fordelingsnøgle. 

12. Når et aktivt medlem udmelder sig af foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley, så udmeldes med-
lemmet samtidigt og automatisk også som aktivt medlem af Lyngby Volleyball eller Gladsaxe 
Volleyball Klub (afhængigt af postnummeret). 

13. Flytter et aktivt medlem af foreningen Lyngby-Gladsaxe Volley postadresse til et andet post-
nummer, så kan det ske, at medlemmet samtidigt tillige skifter sit aktive medlemskab mellem 
Lyngby Volleyball og Gladsaxe Volleyball Klub (afhængigt af postnummeret). 



16. august 2011 

14. Fordelingsnøgle for postnumre: 
 Lyngby Volleyball:  2900 (Hellerup),  
  2820 (Gentofte),  
  2800 (Kongens Lyngby),  
  3500 (Værløse),  
  3660 (Stenløse),  
  3650 (Ølstykke) og  
  4040 (Jyllinge)  
  – og alle postnumre, der ligger nordligere. 
 
 Gladsaxe Volleyball Klub:  2100 (København Ø),  
  2400 (København NV),  
  2870 (Dyssegård),  
  2860 (Søborg),  
  2880 (Bagsværd),  
  2730 (Herlev),  
  2750 (Ballerup),  
  2760 (Måløv),  
  3670 (Veksø Sjælland) og  
  4000 (Roskilde)  
  – og alle postnumre, der ligger sydligere. 

Kommunale tilskud 
15. Kommunale tilskud søges i den enkelte klubs respektive kommune. Den enkelte klubs opgø-

relse foretages per halvår. 
16. Ansøgning om deltagertilskud fordeles mellem kommunerne i forhold til medlemmernes 

klubtilknytning. 
17. Ansøgning om trænertilskud for den enkelte træners aflønning fordeles mellem kommunerne i 

forhold til medlemmernes klubtilknytning for det hold, som træneren træner. Eneste undtagel-
se herfra gælder Dame-1, da dette hold specifikt har fået elitetilskud fra Lyngby-Taarbæks eli-
tesatsning, 

18. Ansøgning om kursustilskud for den enkelte træner fordeles mellem kommunerne i forhold til 
medlemmernes klubtilknytning for de(t) hold, som træneren træner. 

19. Ansøgning om rejsetilskud fordeles mellem kommunerne i forhold til de rejsende medlem-
mers klubtilknytning. 

Ophør af aftale 
20. Aftalen kan opsiges med mindst seks måneders varsel inden den 1. juli. 
21. Ved opsigelse af aftalen afvikles den igangværende sæson færdig med respekt for at hjælpe 

den enkelte klub videre på bedst mulig måde. 

 Lyngby Volleyball Gladsaxe Volleyball Klub 
 Formand Mikkel Eriksen Formand Jan Kold 
 
 
 ____________________________ ____________________________ 



Budget Lyngby-Gladsaxe Volley 2011/2012

Indtægter
Ungdom

Trænertilskud 33200

Deltagertilskud 33880

Kontingenter, Ungdom

Kids 64 1200 76800

U14 40 1500 60000

U16 24 1500 36000

U18 26 1500 39000

Kontingenter Ungdom 154 211800

Ungdom i alt 278880

Senior

Team Elite 60000

Sponsorer 2500

Kontingenter, Senior

Dame Senior

Dame-1 6 2800 16800

Dame-2 8 2800 22400

Dame-3 8 2200 17600

Herre Senior

Herre-1 10 2800 28000

Herre-2 10 2800 28000

Herre-4 10 1900 19000

Mixvolley 30 1000 30000

Kontingenter Senior 82 161800

Senior i alt 224300

Indtægter i alt 503180



Udgifter
Ungdom

Stævner, Kids 14400

Stævner, Teen 10000

Turneringsgebyr, Ungdom 13000

Trænerudgifter, Ungdom 83000

SpillerLicens 8260

Kurser 10000

Ungdom i alt 138660

Senior

Trænerudgifter ,Senior 10000

Dommerudgifter 40000

Rejseudgifter 60000

Udenlandske spillere 65000

Turneringsgebyr, Senior 75000

Senior i alt 250000

Hele Klubben

Klubkontingent DVBF 2300

Bestyrelsen 22400

IT (klubmodul, PBS o.a.) 8300

Bolde 10750

Andet udstyr 10000

Tøj 20000

Bøder inkl. kampflytning 5000

Møder 5000

Diverse 15000

Uforudsete udgifter 10000

Hele klubben i alt 108750

Udgifter i alt 497410

Overskud 5770



Dagsordenens punkt 4: Fastsættelse af kontingent 
 
Fastsættelse af kontingent for 2. halvår af 2011 og hele 2012 
 
Nedenstående kontingent foreslås som gældende for 2. halvår af 2011 og hele 2012. 
Kontingentet foreslås gældende for hele 2012, da det passer med den fremtidige afholdelse af den 
ordinære generalforsamling i august måned. 
 
Kontingentet er afstemt med Gladsaxe Volleyball Klub og Lyngby Volleyball. 
 

Niveau 

Kontingent for  
2. halvår af 2011 og 

hele 2012 
per halvår 

Betegnelse 

H1 1.400 
H2 1.400 
D1 1.400 
D2 1.400 

Divisionskontingent 

D3 1.100 
H3 1.100 Danmarksseriekontingent 

H4 950 Seriekontingent 
Mix 500  
Fredagshyggevolley 100  
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. 
 




