20. oktober 2015

Referat af
Ordinær generalforsamling i
Gladsaxe Volleyball Klub
Tirsdag den 20. oktober kl. 20.00-21.15
i Engelsborghallen, klublokalet
Engelsborgvej 93,
2800 Kongens Lyngby
Deltagere med stemmeret (7 deltagere): Bo Brandt, Carsten Olsen (20:15, repræsenterer Mette Pries
Olsen), Erik Hansen, Jan Kold, Jesper Ingemann Mogensen, Michael Winther (repræsenterer
Rasmus Boel Winther), Mikkel Eriksen.
Deltagere uden stemmeret (2 deltagere): Dorte Krogh (20:15), Thomas Skogemann (20:25).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Jesper Ingemann Mogensen blev foreslået og valgt som dirigent. Jesper fastslog, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved opslag på hjemmesiden.
Mikkel Eriksen foreslog Jan Kold som referent – og Jan blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Mikkel Eriksen forelagde bestyrelsens beretning (fremgår af side 3-7). Spørgsmål til
beretningen:
• Jesper Ingemann Mogensen: Tak for den fyldige beretning!
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
Erik Hansen fremlagde årsrapporten, inkl. det reviderede regnskab (fremgår af side
8-10). Spørgsmål til regnskabet:
• Carsten Olsen: Forklarede det øgede forbrug hos Teen bl.a. skyldtes deltagelse i
DM, som blev afholdt i Jylland.
Dirigenten spurgte om der var indvendinger til årsrapporten. Det var der ikke.
Årsrapporten er således godkendt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Erik Hansen fremlagde budgetforslaget (fremgår af side 11-12). Spørgsmål til
budgetforslaget:
• Mikkel Eriksen: Forklarede, at Elite Herre allerede er godt på vej til at skaffe en
stor del af de nødvendige sponsorindtægter.
• Carsten Olsen: Pointerede, at hvis der er overskud for Elite Herre, så burde man
overveje en kontingentnedsættelse.
• Bo Brandt: Støttede dette.
• Mikkel Eriksen: Forklarede, at målet for Elite Herre er at danne en eliteforening
på samme måde som for Elite Damer.
• Jesper Ingemann Mogensen: Forklarede, at de sponsorindtægter, der kommer
først, går til LGV, og derefter til LIVE.
• Carsten Olsen: Der er måske afsat for meget til transport på seniorområdet, da
alle hold spiller på Sjælland.

Dirigenten spurgte om der var indvendinger til budgetforslaget. Det var der ikke.
Budgetforslaget er således godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Erik Hansen fremlagde kontingentforslaget (fremgår af side 13). Spørgsmål til
kontingentforslaget:
• Mikkel Eriksen: Konstaterede, at der lægges op til en fastholdelse af
kontingentet.
• Thomas Skogemann: Der er i princippet en lille kontingentstigning, idet alle
ungdomsmedlemmer nu selv skal betale licens af administrative årsager.
Dirigenten spurgte om der var indvendinger til kontingentforslaget. Det var der ikke.
Kontingentforslaget er således godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag – hverken fra bestyrelsen eller andre.
7. Valg af formand (i lige år)
Intet valg i år – Mikkel Eriksen fortsætter som formand.
8. Valg af næstformand (i ulige år)
Jan Kold er på valg – modtager gerne genvalg (for 2 år).
Dirigenten spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Jan Kold er valgt som
næstformand for 2 år.
9. Valg af kasserer (i ulige år)
Erik Hansen er på valg – modtager gerne genvalg (for 2 år).
Dirigenten spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Erik Hansen er valgt som
kasserer for 2 år.
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Michael Winther er ikke på valg – og fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Thomas Skogemann er på valg – modtager gerne genvalg (for 2 år).
Dirigenten spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Thomas Skogemann er
valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Dirigenten spurgte forsamlingen om kandidater, men ingen meldte sig. Der er således to
vakante pladser.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jesper Erichsen er på valg som revisor – modtager gerne genvalg (for 1 år).
Dirigenten spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Jesper Erichsen er valgt
som revisor for 1 år.
Carsten Olsen er på valg som revisorsuppleant – modtager gerne genvalg (for 1 år).
Dirigenten spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Carsten Olsen er valgt som
revisorsuppleant for 1 år.
13. Eventuelt
Dorte Krogh: Foreslog at afholde en stor klubdag på linie med forrige års
generalforsamling.
Erik Hansen: Nævnte, at der er afsat 7.000 kroner til arrangementer.
Dorte Krogh: Nogle af de unge har efterspurgt den årlige efterårsferietræningslejr.

__________________________________________
Dirigentens underskrift, Jesper Ingemann Mogensen
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Årsberetning 2014/2015

Lyngby-Gladsaxe Volley

v/Formand Mikkel Eriksen

Beretning
Igen i år ser vi tilbage på en fantastisk sæson med mange gode timer i hallerne og
mange kampe og stævner rundt i hele landet plus lidt udenlands.
Seniorafdelingen, teenafdelingen og kidsafdelingen beretter jeg fra senere, men jeg
vil dog her indledningsvist ønske hele klubben tillykke med de meget imponerende
DM sølvmedaljer for damer efter en flot sæson med den afsluttende finaleserie mod
Brøndby, som dog var stærkest til sidst. Vi håber at få revanche næste gang.
Og jeg vil også med det samme ønske et stort tillykke og held og lykke til vores
WildCard hold, som er rykket op fra 1. division til VolleyLigaen i sæsonen 2015/2016,
som lige er gået i gang. Og den første kamp mod Ishøj er endda vundet med 3-1.
Og det skal også med, at DU14 pigerne vandt DM guld, og DU14 drengene vandt DM
sølv.
Kidsafdelingen har været mere flittig med stævner end sæsonen før, så der har
været gode sportslige og sociale oplevelser for alle dem, som har villet det. Jonas
Napier med mange gode hjælpere har fået rigtig godt styr på det organisatoriske, så
spillerne både har gode trænere og kommer med til masser af stævner. Der er
fortsat brug for endnu flere forældre til at sikre alt det praktiske – især når mange
spillere gerne vil til stævner.
Buddingekids har netop udvidet, så der nu er plads til 40 spillere, og derfor er der nu
igen plads til nye interesserede. Dette skyldes de mange flittige frivillige trænere,
som stiller op hver eneste uge.
Der er også plads til nye kidsspillere i Engelsborghallen, hvor Jan Kold sammen med
sit team også står klar i hallen til at byde endnu flere kids velkomne.
Flere aktiviteter for at få flere kidsspillere er igangsat sammen med flere af
kommunens skoler, så mon ikke den næste generation er godt på vej.
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Teenafdelingen er fortsat meget velfungerende under kyndig ledelse af
teenansvarlig Carsten Olsen, og Carsten beretter følgende fra teenafdelingen:
Det sidste år har på mange måder været business as usual, men som altid har der
været spændende nyheder, fantastiske resultater samt både op- og nedture. Vi har
lært meget omkring overgangen fra kids- til teen på den hårde måde, og de læringer
har vi allerede året efter draget god nytte af – men mere om dette senere.
Da vi efter sommerferien 2014 skulle starte holdene op, var der ganske få oprykkere
fra kidsafdelingen, som valgte at fortsætte på teen. Der var desværre en del, som
valgte at stoppe. En 6-7 piger og 6-7 drenge stod klar til at prøve kræfter med
teenvolley og for nogles vedkommende ganske hurtigt også med 6-mands volley.
Alle vores unge blev delt i to drengehold og seks pigehold. Da vi sæsonen inden
havde haft stor succes med at have Evelyn fra D1 til at træne et hold, så valgte vi, at
alle hold fra D3 til D6 skulle trænes af en D1 spiller. Brooke har igennem hele
sæsonen vist en professionalisme og et engagement, som er helt eminent. Det har
bevirket, at D4 spillerne har udviklet sig helt fantastisk som individer og især som
hold. Ashley skulle træne både D3 og D5, og vi har lært, at det ikke er optimalt, når
en træner har ansvaret for to teenhold. Vi vil derfor fremadrettet kun have en
træner til at have hovedansvaret for et hold. Ydermere har vi lært, at vi skal være
bedre til at lave en forventningsafstemning med de udenlandske trænere, hvis de
ikke har hovedansvaret for et hold.
D6, som er vores hold for piger, der kun vil træne én gang om ugen og ikke spille
kampe har desværre haft fire forskellige trænere i løbet af sæsonen. Det er meget
beklageligt, især da pigerne var i aldersgruppen, som normalt er svære at fastholde.
Det betød desværre, at vi efter sommeren 2015 har mistet alle D6 pigerne. Om vi
havde mistet dem alligevel er svært at sige, men det er en situation, som vi vil gøre
alt for ikke at komme til at stå i en anden gang. Ambitionen i klubben er fortsat at
levere kvalitet til alle uanset alder, niveau eller ambitioner.
H6 og H7 har kørt parløb hele sæsonen en gang om ugen med fælles fysisk træning
og boldtræning. Udover dette har tilbuddet været efter spillernes ambitioner og
niveau. Projektet blev kørt for at integrere U14 drengene, så vi kunne stille et hold i
U14 rækken i løbet af sæsonen til både SM og DM. Projektet lykkedes med en stor
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indsats fra Niels Kliim, men også de rutinerede U14 drenge har virkelig gjort en
fornem indsats for at integrere nye spillere på holdet.
Sportsligt opnåede vi de bedste resultater i mange år med guld til U14 DM i
pigerækken og sølv til drengene. I U16 rækken blev drengene nr. 7 til DM, en
godkendt indsats efter de var røget ind i dødens pulje. U16 pigerne blev landskendte
ved at D3 og D4 i deres indædte kamp desværre grundet resultatet i deres indbyrdes
opgør stod uden en plads til DM, fordi ingen af holdene havde point nok. U18
pigerne drog til DM og vendte hjem med en 8. plads.
I den lokale GP turnering høstede både pigerne og drengene pokaler hjem til
klubben – en flot sæson af alle hold, men desværre var finalestævnet noget
amputeret grundet et ungdoms DM samme dag som finalestævnet, hvilket vi har
givet til kende overfor kredsen ikke bør ske igen.
Vi arbejder stadigvæk meget fokuseret med vores mål omkring fastholdelse af vores
unge årgang 1999/2000. Vores firårs plan har nu 2½ år på bagen, og vores
fastholdelsesprocent er tilfredsstillende. Vi har stadigvæk tre pigehold og to
drengehold for denne årgang, hvilket giver mulighed for, at alle bliver udfordret på
deres niveau. Vi har også set i pigegruppen, at fordi der er tre træningshold på
forskellige niveauer, så er det altid muligt at drosle ned, hvis man ønsker dette.
Ydermere kan man blive udfordret opad, hvis man lysten og potentialet er til stede.
Den nye sæson har budt på tre nye tiltag. Belært at sidste sommers afgang af
spillere, som rykkede op fra kids til teen, så blev alle kommende oprykkere fra kids
på pigesiden inviteret til en ugentlig træning i juni måned med deres kommende
trænere. Vi havde dermed muligheden for at vise pigerne, hvad det ville sige at
træne på teen niveau. Ordningen har vist sig at være en kæmpe succes, da 16 ud af
16 piger er fortsat med at spille på vores teenhold.
Et andet tiltag er, at vi har fået vores talentdrenge til at være trænere for vores
teenhold. Både drengeholdene og pigeholdene nyder rigtig godt af dette, og vi
mener klart, at det er den rette vej at gå, hvis vi vil have nogle trænere til at
fortsætte i klubben mere end blot et enkelt år.
Sidst men ikke mindst, så er Nikolaj fra H1 og Nikoline fra D1 sat i spidsen for et
meget spændende projekt. D3 og D4 er blevet slået sammen til et stort hold på 17
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spillere, efter at 5 spillere er rejst enten til udlandet eller på efterskole. Holdet har
fået tildelt en wildcard plads i seniorrækkens 3. division, hvor pigerne kan blive
udfordret på et højt sportsligt niveau. Vi er meget tilfredse med projektets forløb
indtil videre, og Nikolaj og Nikoline gør et fantastisk job med at motivere de unge.
Vores fokusområde det kommende år i teenafdelingen vil være overgangen fra
ungdomshold til seniorhold. Vi vil til dels inddrage de unge i denne proces, men især
oplyse dem om de muligheder, men også faldgruber, som de kan blive udsat for. Jeg
håber meget, at rigtig mange vil give deres besyv med, når der er mulighed for det i
denne sammenhæng.
Til sidst sender Carsten Olsen og jeg en stor tak til alle trænere, holdledere og
forældre, som hjælper til i arbejdet omkring de unge. Det er fantastisk at se, hvor
meget aktivitet der er på alle vores 8 ungdomshold lige fra U14 til U18.

Seniorafdelingen er også stor og stærk, og der er også rigtig godt gang i den. Vi er
den største klub i Danmark målt på antal hold i divisionerne. Vi har dame- og
herrehold i VolleyLigaen, i 2. division og i 3. division. Det har ingen andre klubber. Og
vi har sørme også herrehold i Danmarksserien og Serie 1, så vi er med i de 5 øverst
mulige rækker.
Vi har også en stor og velfungerende mix-afdeling med 3 ugentlige træningstider,
hvor spillerne dukker op de dage, som passer dem i løbet af ugen. Og vi har et
mixhold tilmeldt i Mix 2 serien.
Alt i alt masser af volleyball med spillere i alle aldre på mange sportslige niveauer og
med vidt forskellige ambitionsniveauer.

Økonomi
Vores kasserer Erik Hansen præsenterer om lidt klubbens økonomi, men jeg vil
gerne lige sige et par ord om vores penge inden da.
Vi lander på et underskud på -30.744 kr. mod budgetteret +13.900 kr.
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Vi har haft en bedre sæson i kidsafdelingen end året før, så der er heldigvis flere
trænerudgifter og flere udgifter til stævner, og det er godt, for det handler jo om at
spille volleyball og om at være sammen.
Både H1 og D1 har haft brug for deres underskudsgarantier på 20.000 kr. for at få
sæsonen til at hænge sammen økonomisk. Vi lægger i budgettet op til at gentage
disse underskudsgarantier i sæsonen 2015/2016, og det er efter min opfattelse en
lav udgift for en klub for at drive hold i VolleyLigaerne.
Der er budgetteret med væsentlige sponsorindtægter fra de to VolleyLiga hold, og
begge hold er godt i gang med at lykkedes med dette. Jeg er selv med i de mest
væsentlige forhandlinger, fordi spillere og trænere ønsker det.
Kontraktspillere og trænerudgifter på D1 er fortsat skilt ud i en separat forening,
kaldet LIVE, Lyngby Indoor Volley Elite.
Vi budgetterer med uændrede kontingenter.

Afslutning
Tusind tak til vores mange frivillige trænere, ledere, forældre, medlemmer og ikke
mindst til bestyrelsen, som jeg nyder at arbejde sammen med omkring LyngbyGladsaxe Volley. Vi er gode sammen, og vi har masser af tage os til.
Der er altid plads til endnu flere frivillige kræfter, så lad dette være min afslutning
med en opfordring til alle om at give en hånd med.
Når mange løfter lidt, behøver ingen at løfte meget.
Tak for en god sæson 2014/2015 og held og lykke til alle med den nye sæson
2015/2016.

Den 20. oktober 2014
Mikkel Eriksen, Formand

Lyngby‐Gladsaxe Volley
Budget 2015/2016

Kids

Budget 2015/2016

Kontingent
Deltager‐, træner‐ og uddannelsestilskud

45.600
25.000

Kurser
Licens
Stævner
Trænerudgifter
Rekvisitter mv.

‐3.000
‐3.000
‐15.000
‐22.200
‐2.500
24.900

Teen
Kontingent
Deltager‐, træner‐ og uddanelsestilskud

132.000
46.900

Trænerudgifter
Licens
Turneringsgebyrer
Stævner inkl. Talentcenter, netto
Sociale arrangementer og møder
Rekvisitter, kurser mv.

‐75.400
‐
‐14.200
‐55.000
‐3.000
‐5.000
26.300

Elite ‐ Herre 1
Kontingent
Deltager‐træner‐ og uddanelsestilskud
Sponsorer og andre indtægter
Trænerudgifter
Licenser
Turneringsgebyrer & stævner
Dommerudgifter
Transport
Rekvisitter, møder mv.

53.300
7.500
69.400
‐67.200
‐
‐30.000
‐18.000
‐30.000
‐5.000
‐20.000

Senior
Kontingent
Deltager‐, træner‐ og uddanelsestilskud

219.000
10.000

Trænerudgifter
Turneringsgebyrer & stævner
Dommerudgifter
Transport
Rekvisitter mv.

‐37.000
‐70.000
‐32.000
‐20.000
‐5.000
65.000

Elite ‐ Dame 1
Kontingent
Deltager‐, træner‐ og uddanelsestilskud
Sponsorer og andre indtægter
Trænerudgifter
Turneringsgebyrer & stævner
Dommerudgifter
Transport
Rekvisitter mv.

31.900
2.500
23.600
‐
‐30.000
‐18.000
‐30.000
‐
‐20.000

Administration
Arrangementer, netto
Shoppen, netto
Renter, netto
Møder
Rekvisitter
Hjemmeside, klubmodul, web‐hotel, bank
Kurser
Bolde
Andre udgifter herunder kontingenter

‐7.000
‐
‐
‐2.000
‐20.000
‐22.000
‐2.000
‐20.000
‐15.000
‐88.000

I alt

‐11.800

Dagsordenens punkt 5: Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent
Nedenstående kontingent foreslås som gældende for 2015 efterår og 2016 forår.
Kontingentet er afstemt mellem Lyngby-Gladsaxe Volley, Gladsaxe Volleyball Klub og Lyngby
Volleyball.
Niveau
Volleyliga, damer
Volleyliga, herrer
Division
Danmarksserie
Kredsserie
Veteran
Mix
Fredagshyggevolley
Teen, 1 træning
Teen, 2 træninger
Teen, 3 træninger
Kids, per træning

Nuværende
kontingent per
halvår
1.450
2.050
1.450
1.000
1.000
600
250
525
850
1.100
400

Forslag til
kontingent per
halvår
1.450
2.050
1.450
1.000
1.000
600
600
250
525
850
1.100
400

Bestyrelsen får bemyndigelse til at yde rabat til studerende (pt. 30%) (undtagen Volleyliga).
Seniorspillere og ungdomsspillere betaler selv for deres spillerlicens.

