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Referat af Generalforsamling 

Tirsdag den 15. maj 2018 i Vanløsehallerne 
 
 
Fremmødte:   15 medlemmer 
 
 
1. Valg af dirigent og en stemmetæller 
Formanden bød velkommen og sætter pris på det store fremmøde  
 

• Rikke Krøll blev valgt til dirigent 
• Maria Bagger Grell blev valgt til stemmetæller 

 
Generalforsamlingen fastslog at den var lovlig indkaldt. 

 
 
2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed 
Dirigenten gav formanden ordet til Formandens beretning. 
*Formandens fulde beretning vedlægges referatet. 
 
Highlights 

• Stadig en flot og fyldig børneafdeling i sæsonen 2017-2018.  
• Vi har godt i gang i de yngste årgange. 
• Vi har mange seniorhold og et godt seniormiljø, måske bedre end de andre 

klubber i nærområdet. 
• Udfordringer i forhold til hal tid – Bestyrelsen arbejder både i Lokaludvalget og i 

Vanløse Idrætsråd for at få mere facilitets tid og derfor også flere faciliteter 
blandt andet i forbindelse med nybyggeriet af Damhusengens skole.  

• Vanløses Idrætsråd stiftets 30. maj 2018. 
• Bestyrelsen har i løbet af 2017 og 2018 at arbejde med at beskrive og definerer 

klubbens opgaver, så der er flere der kan være med til at løfte. Bestyrelsen 
håber og ønsker, at det vil gøre det lettere at involvere sig i klubbens arbejde. 

• Stor tak til seniorspillere, forældre og trænere som har løst opgaver i klubben i 
løbet af året. Både store og små opgaver. 

• Vi skal også særligt takke de tre afgående bestyrelsesmedlemmer Tina 
Herrmann, Frank Autzen og Andreas Gerbaulet som modtog en erkendelighed 
for deres store arbejde. 

 
 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning. 
 
 
3. Den Økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til 
godkendelse 
*Regnskabet vedlægges referatet. 
 
Highlights 
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• Vi har fået opbygget en god egenkapital, så vi undgår udlæg fra kassererens 
egen lomme. Videre er det en risiko, at besparelser i kultur og 
fritidsforvaltningen kan påvirke klubbens økonomi negativt. Derfor er det godt 
at have en pulje penge vi kan benytte hvis uforudsete udgifter. 

• Indtægter: 
Kommer bl.a. fra medlemmer, restancer, kræmmermarked 

• Omkostninger: 
Kommer bl.a. fra trænerlønninger 

 
Ingen yderligere kommentarer. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Budget 2018 
*Budgettet vedlægges referatet. 
 
Kommentarer til Budget: 

- Bestyrelsen vi arbejde for at fastholde eller forøge egenkapitalen, men vi har 
ikke budgetteret med det.  

- Kan man ikke imødekomme udgifter til halleje? Det ville være at tage sorgerne 
på forskud i forhold til at hæve kontingentet, da vi tidligere har oplevet at 
besparelser er blevet annulleret. 

- Der spørgsmål til, hvorfor at der budgetteret med et højt beløb på 20.000 kr. 
og der kom input fra forsamlingen om hvorvidt vi skal lægge det ud til holdene 
eller om det er en oplysningsopgave eller om der skal indføres andre sanktioner 
i forhold til bøder. 

 
Ellers ingen yderligere kommentarer. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Der er kommet et forslag fra Andreas Gerbaulet, om hvorvidt forældre kan få 
stemmeret til på vegne af deres børn til generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen er ikke enig i forslagets formulering. I tilfældet af at det bliver vedtaget 
ønsker bestyrelsen at få lov at omformulere forslaget til næste generalforsamling. Det 
accepterer Andreas Gerbaulet som forslagsstiller. 
 
For: 8 
Imod: 5  
Blanke:2  
Forslaget falder fordi der ikke er to-tredjedeles flertal blandt de fremmødte. 
 
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med et forslag om en eller flere 
forældrerepræsentanter i bestyrelsen og et muligt forældreudvalg frem mod 
generalforsamlingen i 2019. 
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Indkomne forslag vedlægges referatet. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Formand      – Jens Andersen (ulige år)  
Ungdomsformand     – Anna Sand (lige år)  
Bestyrelsesmedlem     – Maria Bagger Grell (ulige år) 
Bestyrelsesmedlem     – Frederik Carlsson (ulige år) 
Bestyrelsesmedlem     – Claus Klarup (lige år) 
Bestyrelsesmedlem     – Martin Axelsson (lige år) 
Økonomiansvarlig     –  Rikke Krøll (lige år) 
Suppleant      – Morten Rudal (hvert år) 
Revisorer      – Ingelise Olsen (hvert år) Genvalg 

– Jette B. Nielsen (hvert år) Genvalg 
Revisor Suppleant     – Asger Fog (hvert år) Genvalg 
 
7. Eventuelt 
 
Formand takker for deltagelsen og beklager, at der har været fodfejl i forhold til 
udsendelse af forslag til medlemmerne. Jens Andersen lover at bestyrelsen vil arbejde 
med forældreinddragelse. 
 
På bestyrelsens vegne 
Anna Sand 
VHC/Vidar 


