Referat af ekstraordinær generalforsamling
År 2018 lørdag den 23. juni kl. 11.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Lyngby Håndbold Klub,
Lyngby Idrætsby, mødelokale 1.

Der foretoges følgende:
Christian Fahnøe indledte mødet med at byde velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling, og
informerede om følgende afbud fra bestyrelsen: Formand Kenneth Florin og Helle Bøg Hansen.

1. Valg af dirigent
Kristian S. V. Moth valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling
var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Kontingentforhøjelse
Bestyrelsen informerede omkring årsagen til forslaget om forhøjelse af kontingent.
Der er ikke en direkte sammenhæng mellem kontingentstigning, og den økonomiske situation omkring
elite-damer. Det skyldes udelukkende driften, og bestyrelsen finder kontingentforhøjelsen er nødvendig
pga. den naturlige prisudvikling, omkostninger m.v. Samtidig er den foretaget med udgangspunkt i den
Benchmark, som bestyrelsen har foretaget tidligere.
Når forhøjelsen kommer midt i året - og en ekstraordinær generalforsamling var nødvendig - skyldes det,
den automatiske kontingentopkrævning, som er i det it-system klubben benytter. Her kan man over
sæsonen ikke foretage differentieret opkrævning, og den nye kontingentpris skulle derfor være på plads til
den kommende sæson.

Maiken gennemgik de nye kontingentsatser, som bestyrelsen foreslår for 2018/2019, som betales 1. juli
2018, og 1. januar 2019.

Dame senior 2. div og 3. div: betaler kr. 2.300,00 årligt
Øvrige seniorhold: betaler kr. 2.000,00 årligt
Old Boys/Veteran: betaler kr. 1.700 årligt, og er reguleret iht. træningsmængden
Ungdomshold: stiger årligt kr. 200,00
Børn: U6 og U8 stiger årligt kr. 100,00

Trille/Trolle: kontingent forbliver kr. 500,00 årligt, da deres træningsmængde er minimal
De nye kontingentsatser kan ses på hjemmesiden.
Lena nævnte, at der er spillertøj inkluderet i kontingentet, så klubben er sikker på, at alle spillere har
samme spillertøj, samt harpiks og bolde. Det gør, at forældrene ikke skal sørge for dette. De fremmødte var
positive omkring dette.

Der var spørgsmål til budgettet, og om årsregnskabet kunne vises. Maiken fortalte, at regnskabsperioden
går til den 30. juni 2018, og at årsregnskabet derfor ikke var klart endnu.
Der var en diskussion til budgettet/årsregnskabet, og dets forventede resultat. Christian oplyste, at han
forventer, at klubben kommer ud med et pænt plus/0.
Lena gav en kort orientering omkring damerne. Ved at damerne er rykket ned i 2 division har klubben færre
udgifter til revisoromkostninger og HRØ.

Dirigent, Kristian foretog afstemningen:
19 personer var for kontingentforhøjelsen
2 var imod kontingentforhøjelsen

Generalforsamlingen godkendte forslag til de nye kontingentsatser for 2018/2019

Der var spørgsmål omkring stigende medlemstal, og det er positivt for klubben, at der har været tilgang af
en del U10/U12 piger, samt at U8 er gået dobbelt op. De spillere der har været på efterskole vender også
tilbage til klubben, hvilket er meget positivt. Med tilgang af de små spillere giver det klubben bedre
muligheder for bedre hold op gennem rækkerne, og der arbejdes på at få egne spiller til at kunne spille på
divisionsholdet. Medlemstallet er ca. 360/370, hvor ca. 220/230 er ungdomsspillere.

3. Budget
Maiken fremlagde budgettet for 2018.
Der var spørgsmål omkring salg i tutten, samt entre til divisionskampene. Lena forklarede klubbens
situation omkring Dan, den nye forpagter, og at klubben har gjort alt, men Dan holder fast i sin aftale han
indgået med Lyngby Taarbæk Kommune.

Maiken fortalte lidt om de arrangementer der er planlagt:
•

Alle seniorer har en weekend i september 2018 med kampe

•

Der bliver arrangeret ungdomsdage med hjælp fra Frikast

•

Der bliver arrangeret loppemarked 2 x om året.

Forældreinput: hjælpe alle trænerne med at holde på de unge hjælpetrænere. Der var ros til klubben, og en
god ide, at de unge er på kontrakt, og kan tjene penge ved at hjælpe til i klubben. Alle over 15 år skal
klubben søge børneattest på, og det bliver der gjort. Maiken oplyste, at der ikke var ansat en
ungdomskonsulent i år, men muligt det bliver relevant senere, og klubben vil søge Støtteforeningen Frikast.
Bestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde undersøge lønninger til trænere.

Der blev stillet spørgsmål til seniorholdene omkring trænersituationen, da der er hold som endnu ikke har
trænere. Trænerne på Dame 3 og 4 får ikke løn, men gør det af ren interesse. Vigtigt at der er trænere til
alle hold, og at de skal have løn. Lena fortalte, at det var svært at få trænere til seniorafdelingen, uanset løn
eller ej – er det ikke nemt.
Christian nævnte, at dette bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, og at bestyrelsen vil komme med en
tilbagemelding. Dette er en fælles løsning, men bestyrelsens ansvar, og dette gælder både herre og
dameseniorer.

4. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant. Da vores damer er i 2. division kræver det ikke, at vi
fremover benytter et revisionsfirma. Julie Sørensen og Nanna Bendixen blev foreslået, da de begge har
kyndige erfaringer, samt begge er revisoruddannet.

Dirigent Kristian foretog afstemningen:
20 stemte for Julie som revisor og Nanna som revisorsuppleant
0 stemte imod

Generalforsamlingen godkendte forslag til revisor Julie Sørensen, og revisorsuppleant Nanna Bendixen for
sæsonen 2018/2019

Christian gjorde opmærksom på, at punktet evt. ikke var på dagsorden, men at hvis alle var enige, kunne vi
tage spørgsmål under punktet evt.

Spørgsmål til Dronningelund, Næstved Cup og håndbold skole:
Mange stævner skal betales nu samtidig med kontingent, og det kunne være mange penge for nogle
familier. Forslag om man kan ændre på kontingentbetalingstidspunktet. Lena forklarede, at årsagen til at
kontingentet skal betales nu, er pga. administrationsarbejdet og it-systemet, samt at minimere det meget
administrationsarbejde, der nu er blevet systematiseret. Der laves en årsplan med stævner samt
kontingentbetalinger, som sendes til alle forældre netop så det er muligt at planlægge sin økonomi ud fra
dette.

Referent V/ Marianne Petersen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Lyngby HK

