
31. oktober 2017 
Referat af  

Ordinær generalforsamling i 
 

Lyngby Volleyball 
 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30-20.30 
i Engelsborghallen, klublokalet 

Engelsborgvej 93, 
2800 Kongens Lyngby 

  
Deltagere med stemmeret (3 deltagere): Carsten Olsen (repræsenterer Daniel Olsen), Erik Hansen, 
Jan Kold. 
 
Deltager uden stemmeret (1 deltager): Finn Christensen. 
 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Jan Kold blev foreslået og valgt som dirigent. Jan fastslog, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt ved opslag på hjemmesiden og udsendelse af mail. 
Carsten Olsen foreslog Jan Kold som referent – og Jan blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Jan Kold forelagde bestyrelsens beretning (fremgår af side 3-6). Der var ingen 
spørgsmål til beretningen. 

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 
godkendelse 

Erik Hansen fremlagde årsrapporten, inkl. det reviderede regnskab (fremgår af side 7-9). 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
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 10-12). Der var ingen 
spørgsmål til budgetforslaget. 
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). Der var ingen 
spørgsmål til kontingentforslaget. 
Dirigenten spurgte om der var indvendinger til kontingentforslaget. Det var der ikke. 
Kontingentforslaget er således godkendt. 

6. Behandling af indkomne forslag   
Der er indkommet et enkelt forslag: 
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: 
Ordet ”aktive” erstattes af ”aktive og passive” i § 9, stk. 4, vedrørende stemmeret til 
generalforsamlingen. Sætningen lyder herefter ”Stemmeret har alle aktive og passive 
medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance.”.  
Ændringen begrundes med: 
Bestyrelsen mener, at trænere, holdledere og andre frivillige (der ikke selv spiller og ikke 
har børn under 16 år), er så engagerede, at de skal have stemmeret til generalforsamlingen 
som passive medlemmer. Disse trænere, holdledere og andre frivillige indmeldes som 



passive medlemmer af bestyrelsen. Spillere, der holder pause fx pga. langtidsskade, er ofte 
også indmeldt som passive medlemmer. Generelt styres adgangen til at være passivt medlem 
af foreningen af bestyrelsen. 

 
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til vedtægtsændringen. Der var ingen 
spørgsmål til vedtægtsændringen. 
Dirigenten satte vedtægtsændringen til afstemning. Der var 3 stemmer for og ingen 
imod. 

 
7. Valg af formand (i lige år)  

Jan Kold er ikke på valg. 
8. Valg af næstformand (i ulige år)  

Bestyrelsen indstiller Finn Christensen (for 2 år). Dirigenten spurgte efter andre kandidater. 
Ingen meldte sig. Finn Christensen er valgt som næstformand for 2 år. 

9. Valg af kasserer (i ulige år)  
Bestyrelsen indstiller Erik Hansen (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 udtrådt. Bestyrelsen indstiller Carsten Olsen (for 2 år). Dirigenten 
spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Carsten Olsen er valgt som 
bestyrelsesmedlem for 2 år. 

11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) 
Dirigenten spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Ingen blev valgt. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Jesper Erichsen er på valg som revisor – og modtager gerne genvalg (for 1 år). Dirigenten 
spurgte efter andre kandidater. Ingen meldte sig. Jesper Erichsen er valgt som revisor for 1 
år. 
Dirigenten spurgte efter kandidater som revisorsuppleant (for 1 år). Ingen meldte sig. Ingen 
blev valgt. 

13. Eventuelt 
Der var ingen yderligere kommentarer. 

 
 
 
__________________________________ 
Dirigentens underskrift, Jan Kold 
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Beretning til generalforsamlingen 2017-10-31 

Senior  

Vi har haft en sæson med både stabilitet og forandringer! 

Den største forandring var, at vi standsede vores deltagelse på herresiden i Volleyligaen, da sæsonen 
stoppede. Efter forrige sæson, hvor vi meget succesfyldt blev nummer 5, så kunne vi ikke bibeholde vores 
”egne” drenge, fordi træneren valgte Gentofte. Vi blev nummer 7 ud af 8. 

Stabilitet: Vores H2 klarede sig stabilt i 2. division og blev nummer 6 ud af 9 – og med den nye struktur i 
indeværende sæson er de nu i 1. division. 

Stabilitet: Vores H3 klarede sig rigtig godt i 3. division og blev nummer 4 ud af 10 – og med den nye struktur 
i indeværende sæson er de nu i 2. division. 

Forandring: Vores H4 var et ungdomshold, som vandt Danmarksserien, men holdet er opløst, hvilket Carsten 
beretter om. 

Stabilitet: Vores H5 kvalificerede sig til at blive i Serie-1, men da H4 blev opløst deltager de nu i 
Danmarksserien. 

Stabilitet: Vores H6 blev nummer 7 ud af 10 i Serie-2, men da H4 blev opløst deltager de nu i Serie-1. 
Holdet har fortsat et stort fremmøde til træningen. 

Forandring: Vores H7 var et ungdomshold, som blev nummer 2 i kvalifikationen til Serie-1 – efter de i 
efteråret havde vundet Serie-2. Enkelte spillere er fortsat på holdet, der nu spiller Serie-2 med Per Hjort 
Gren som ny træner. 

Stabilitet: Vores D1 vandt 2. division og er nu i 1. division. Holdet har efterlyst en fast træner, hvilket er 
blevet opfyldt til indeværende sæson, hvor Per Hjort Gren er trådt til. 

Stabilitet: Vores veteranhold med ca. 10 deltagere fortsætter troligt med at træne hver tirsdag. 

Stabilitet: Vores mix-hold er fortsat et stort træningshold, der træner mandag, onsdag og fredag - og i den 
forgangne sæson var det igen med træner både mandag og onsdag - og det fortsætter vi med. Om 
mandagen med typisk 20-22 spillere til træning og om onsdagen med 6-8 spillere til træning. Fredagen er 
udelukkende spilletræning med 6-10 spillere med efterfølgende hygge. Enkelte fredage har vi i år deltaget i 
Open Volley, som er et samarbejde med nærliggende klubber, hvor vi fylder en hal med 40 spillere og spiller 
i 2-3 timer med efterfølgende hygge. 

Forandring: Vores tjansemester gennem et utal af år – Henrik Helmø – er stoppet med denne post. Posten 
er overtaget af Carsten Olsen – primært begrundet i, at der er for nuværende er meget koordinering af 
tjanser for ungdomsholdene. 

Stabilitet: Vi havde en godt arrangeret senior julefrokost i sidste sæson. 

Alt i alt masser af volleyball med spillere i alle aldre på mange sportslige niveauer og med vidt forskellige 
ambitionsniveauer. 
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Ungdomsafdelingen (Teenområdet) 

Det er både med stor vemod og glæde, at jeg sætter mig til tasterne og skriver dette års beretning for 
ungdomsafdelingen. Jeg har de senere år mødt mange frivillige ledere i volleyverdenen, der giver deres liv 
og sjæl til det frivillige arbejde med volleyball. Man finder et ståsted, en sag, nogle fantastiske mennesker og 
så kaster man alt ind i det frivillige arbejde med hjerteblod, sved og tårer. Det er et unikt kendetegn ved 
mange fantastiske mennesker jeg har mødt i LGV igennem årene. Det betyder også, at når disse dedikerede 
mennesker ikke møder gensidig forståelse for deres synspunkter og værdier, så er det ekstremt hårdt at 
fortsætte ned ad vejen sammen, da man brænder ekstremt meget for sagen og dermed også har nemt ved 
at blive skuffet og frustreret. 

I LGV har vi desværre på grund af forskellige værdier hos de frivillige og uenigheder måttet sige farvel til to 
meget markante personligheder igennem de sidste mange år, Niels Kliim og Thomas Skogemann. Jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at se dem begge en kæmpe tak for mange fantastiske oplevelser igennem årene 
– år, der har været lærerige og fyldt med masser af volleysuccesser, både på og udenfor banen. 

Heldigvis har vi fået et kæmpe aktivt til klubben i form af Christian Andersen, der har taget over efter 
Thomas, og vi er ekstremt glade for den tilgang Christian har til unge. 

På drengesiden har fokus i den forgangne sæson været at spille et hold sammen bestående af unge spillere, 
der havde prøvet kræfter med Volleyligaen samt de unge talenter i klubben. Det lykkedes på fornemmeste 
vis og blev kronet med sejr i Danmarksserien og Serie-2. Derudover leverede holdet et mindeværdigt U18 
DM, hvor de undervejs i turneringen slog de senere mestre fra Vestsjælland. Vi sluttede som nr. 5.  

I starten af sæsonen besluttede vi at sende vores B-hold af U16 spillere til Gentofte, så de sammen kunne 
danne en god træningstrup. 

På pigesiden har vi haft tre træningshold, D2, D3 og D45. De leverede til U18 DM en 5. plads, til U16 DM en 
3. plads og til U14 DM en 4. plads. Nogle rigtig flotte resultater i forhold til, hvad vi have håbet på ved 
sæsonstart. 
Derudover leverede holdene mange 1. pladser og andre gode placeringer vi de forskellige ungdomsstævner 
rundt omkring i landet, hvor vi altid er rigt repræsenteret. 

Derudover leverede D2 en 3. plads i 3. division, 6 pladser højere end sidste år. Et sammensat hold af 
spillere fra D2 og D3 vandt kvalifikationen til Danmarksserien og D3 vandt Serie-2. 

Megen tid er i foråret blevet brugt på at stykke en bæredygtig model sammen for hele Ungpige området, og 
vi er overbevist om, at vi er landet det rigtige sted. Vi har hovedfokus på, at så mange af vores piger bliver i 
sporten så længe som muligt, og den model vi er endt med er vi sikker på har størst mulighed for at bidrage 
til at dette sker. Alle spillere tilbydes træning to gange ugentligt på et grundhold, der er funderet i til dels ens 
historie i klubben og ens aldersgruppe. Hvis den enkelte ønsker at træne mere, vil man efter ens niveau 
blive tilbudt træning 1-2 gange ekstra om ugen på et af klubbens tre talent hold. Vi har fornemmelsen af, at 
det giver alle mulighed for at kunne træne så meget man ønsker og samtidig have tid til skolen, mens man 
også udfordres sportsligt og kan bevare sine opbyggede sociale relationer i klubben.  

Til sæsonafslutningen i solskinsvejr på græsarealet ved Engelsborghallen blev der traditionen tro kåret årets 
træner, spillere og talenter. Gaver og vandrepokaler blev uddelt og taler for hver enkelt blev holdt. 

• Årets pigespiller blev Kirstine Wesnæs. 
• Årets drengespiller blev Andreas Olsen. 
• Årets pigetalent blev Frederikke Vammen. 
• Årets drengetalent blev Alfred Piaster. 

Vi har deltaget i sommerferieaktiviteter – to uger med kidsvolley i Gladsaxe Kommune og en enkelt uge med 
beachvolley i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Vi har nu to tider i Foreningernes Styrketræning til ungdomshold. 
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Klubben 

Gennem det nu opløste H4 har vi fået sat muligheden for et klubhus i Gladsaxe Kommune på dagsordenen. 
Jesper Mogensen har hjulpet i processen indtil nu. Og det er en lang og sej proces, som nu er startet. 

Formanden har deltaget i et samarbejde, der har set nærmere på reglerne for tildeling af haltider i Lyngby-
Taarbæk Kommune (”ekspertgruppe vedrørende kapacitetsudnyttelse og foreningers brug af 
idrætsfaciliteter”). 

Formanden er fortsat bestyrelsesmedlem i FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe). 

I bestyrelsen har vi sagt farvel til Thomas Skogemann – og god dag til vores suppleant: Carsten Olsen, som 
igen har stillet sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. 

Kids 

Nogle kids-spillere er rykket op – både for piger og drenge. Drengene havde ikke noget hold at rykke op til, 
så der er nu dannet et HU14/HU16-drengehold, som dog godt kan trænge til flere spillere. 

Vi er ca. 30 kidsspillere fordelt på de forskellige levels – og har plads til flere. Et ønske fra sidste år har været 
at udstrække nogle af træningspassene til Engelsborghallen, hvilket er lykkedes, så vi nu har træningspas i 
begge haller for Level-3/4. Vi har en god trænerdækning til kids, så flere spillere er velkomne. 

Regnskab 

Regnskabet for sæsonen 2016/2017 endte på et overskud 87.202,29 kr., hvilket er 90.102,29 kr. bedre end 
det budgetterede underskud på 2.900,00 kr. 

Foreningens formue den 30. juni 2017 udgør herefter 307.270,11 kr.  Selskabets formue består primært af 
bankindeståender i Danske Bank og Sydbank. 

Det store overskud i for sæsonen 2016/2017 kan tilskrives en række forhold: 

Vi modtog en tilbagebetaling af huslejedepositum og varme vedrørende det tidligere eliteprojekt for Dame 1 
(LIVE) på 12.549 kr. (det betyder, at underskuddet i sidste sæson udgør ca. 48 tkr.) 

Derimod blev resultatet for Herre 1 (Elite) 2.219 kr. dårligere end forventet selvom det blev besluttet at 
trække holdet fra Volleyligaen.  Forværringen skyldes at de forventede sponsor- og øvrige indtægter ikke 
blev opnået.  Da holdet blev trukket sparede vi derimod deltagergebyret til Volleyligaen for sæsonen 
2017/2018. (Der er modtaget et tilskud på 12 tkr. fra Danske Bank, men da tilskuddet er søgt til Elite 
Ungdom er det medtaget i regnskabet for Teen/Ungdom) 

For de øvrige seniorer blev resultatet 30.603 kr. bedre end forventet.  Årsagerne hertil er flere.  Højere 
kontingentindtægter kombineret med lidt lavere udgifter primært til transport til divisionsholdene. 

For Kids blev sæsonens resultat 4.700 kr. dårligere end forventet primært som følge af, at der blev op 
mandet på trænersiden således at børnene blev sikret kvalitetstræning.  Stigningen i udgiften til 
trænerlønninger kunne ikke helt opvejes at det større tilskud og den større kontingentindtægt. 

For Teen blev sæsonens resultat 5.483 kr. dårligere end forventet.  Større kontingentindtægter, tilskud og 
sponsorindtægter er blev opvejet af højere trænerlønninger og større nettoudgifter i forbindelse med 
deltagelse i diverse stævner.   

Klubbens øvrige drift blev 59.262 kr. bedre end forventet.  Dette skyldes dels, at vi ikke havde budgetteret 
med øvrige indtægter bl.a. fra tøjsalg, som endte på ca. 8.620 kr. 
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Udgifter til Klub-modul (hjemmeside) og betalingsløsningen blev ca. 10.000 kr. billigere end forventet mens 
indkøb af bolde og øvrige rekvisitter blev ca. 28.000 kr. delvist som følge af, at indkøbene blev udskudt til 
starten af den indeværende sæson.  Desuden blev udgifter til arrangementer og klubudvikling ca. 13.000 kr. 
lavere end budgetteret. 









Lyngby‐Gladsaxe Volley

Budget 2017/2018

Kids Årsregnskab 2016/2017 Budget 2017/2018

Kontingent 54.600                                     52.800                        

Deltager‐, træner‐ og uddannelsestilskud 34.714                                     12.843                        

Sponsorer og andre indtægter ‐                                                ‐                                  

Kurser ‐4.950                                     ‐3.000                         

Licens ‐3.900                                     ‐1.500                         

Stævner ‐16.576                                   ‐18.000                       

Trænerudgifter ‐32.465                                   ‐44.400                       

Rekvisitter, møder, sociale aktiviteter mv. ‐122                                         ‐2.500                         

 

Kids i alt 31.301                                     ‐3.757                         

Teen/Ungdom

Kontingent 181.675                                  134.800                      

Deltager‐, træner‐ og uddanelsestilskud 53.283                                     22.198                        

Sponsorer og andre indtægter 12.620                                     ‐                                  

Trænerudgifter ‐71.950                                   ‐42.000                       

Licens ‐150                                         ‐500                            

Øvrige stævner inkl. Talentcenter, netto ‐69.738                                   ‐50.000                       

Turneringsgebyrer SVBK/DVBF ‐50.138                                   ‐19.400                       

Dommerudgifter ‐11.653                                   ‐2.000                         

Transportudgifter ‐4.013                                     ‐                                  

Sociale arrangementer og møder ‐3.887                                     ‐2.000                         

Rekvisitter, kurser mv. ‐18.433                                   ‐4.000                         

Teen/Ungdom i alt 17.616                                     37.098                        

Ungsenior Elite Piger Årsregnskab 2016/2017 Budget 2017/2018

Kontingent 36.400                        

Deltager‐, træner‐ og uddanelsestilskud 4.840                          

Sponsorer og andre indtægter 65.000                        

 

Trænerudgifter ‐47.800                       

Øvrige stævner inkl. Talentcenter, netto ‐10.000                       

Træningslejr ‐20.000                       

Turneringsgebyrer SVBK/DVBF ‐8.500                         

Dommerudgifter ‐10.000                       

Transportudgifter ‐4.000                         



Sociale arrangementer og møder ‐2.000                         

Rekvisitter, kurser mv. ‐2.000                         

Elite ‐ Ungdom i alt ‐                                                1.940                          

Senior

Kontingent 188.130                                  189.700                      

Deltager‐, træner‐ og uddanelsestilskud ‐                                                ‐                                  

Sponsorer og andre indtægter ‐                                                ‐                                  

Trænerudgifter ‐7.000                                     ‐11.200                       

Turneringsgebyrer & stævner ‐54.663                                   ‐64.700                       

Dommerudgifter ‐31.307                                   ‐32.000                       

Transport ‐6.658                                     ‐5.000                         

Rekvisitter mv. ‐900                                         ‐2.500                         

 

Senior i alt

87.603                                     74.300                        

Elite ‐ Herre 1 Årsregnskab 2016/2017 Budget 2017/2018

Kontingent 47.275                                    

Deltager‐træner‐ og uddanelsestilskud 16.616                                    

Sponsorer og andre indtægter 52.867                                    

Trænerudgifter ‐85.603                                  

Turneringsgebyrer & stævner ‐600                                        

Dommerudgifter ‐16.732                                  

Transport ‐15.377                                  

Rekvisitter, møder mv. ‐20.575                                  

Elite ‐ Herre 1 i alt

‐22.129                                   ‐                                  

Elite ‐ Dame 1 (LIVE)

Årsregnskab 2016/2017 Budget 2017/2018

Kontingent

Deltager‐, træner‐ og uddanelsestilskud

Sponsorer og andre indtægter 12.549                                    

Trænerudgifter

Turneringsgebyrer & stævner

Dommerudgifter

Transport



Rekvisitter mv.

Elite ‐ Dame 1 i alt

12.549                                     ‐                                  

Administration

Arrangementer, netto 910                                          ‐                                  

Sommerferieaktiviteter, netto ‐                                                9.000                          

Shoppen, netto 7.710                                       ‐                                  

Renter, netto ‐                                                ‐                                  

Bestyrelse ‐886                                         ‐2.000                         

Klubudvikling ‐1.875                                     ‐10.000                       

Rekvisitter ‐7.961                                     ‐20.000                       

Bolde ‐4.750                                     ‐20.000                       

Hjemmeside, klubmodul, web‐hotel, bank ‐13.022                                   ‐20.000                       

Kurser ‐                                                ‐2.000                         

Andre udgifter herunder kontingenter ‐19.863                                   ‐15.000                       

Administration i alt ‐39.737                                   ‐80.000                       

 

I alt  87.203                                     27.641                        

Aktiver

Årsregnskab 2016/2017 Budget 2017/2018

Indestående Danske Bank

Indestående SydBank

Mellemværende DVBF

Aktiver i alt 307.271                                  305.512                      

Passiver

Egenkapital/formue 1. juli 2016 190.668                                  277.871                      

Sæsonens overskud 87.203                                     27.641                        

Egenkapital/formue 30. juni 2017 277.871                                  305.512                      

Skyldig trænerløn 29.400                                     ‐                                  

Passiver i alt 307.271                                  305.512                      



Dagsordenens punkt 5: Fastsættelse af kontingent 

 

Fastsættelse af kontingent 

 

De eksisterende kontingentstørrelser foreslås som fortsat gældende for 2017 efterår og 2018 forår. 

 

Kontingentet er afstemt mellem Lyngby-Gladsaxe Volley, Gladsaxe Volleyball Klub og Lyngby 

Volleyball. 

 

Niveau 

Eksisterende 

kontingent per 

halvår 

Division 1.450 

Danmarksserie 1.000 

Kredsserie 1.000 

Veteran 600 

Mix 600 

Teen, 2 træninger 850 

Teen, 3 træninger 1.100 

Teen, 4 træninger 1.450 

Kids, Level-0/1 400 

Kids, Level-2/3/4 800 

 

Bestyrelsen får bemyndigelse til at yde rabat til studerende på en videregående uddannelse (30%).  

Seniorspillere og ungdomsspillere betaler selv for deres spillerlicens. 
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