
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). 
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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. 
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