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LGF Generalforsamling 2020 

L.G.F. Generalforsamling 30.09.2020 
(udsat fra foråret på grund af Corana-restriktioner) 

 

 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent og stemmetællere 

2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det 

kommende år 

4  Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter 

5 Behandling af indkomne forslag 

6 Valg af bestyrelsens medlemmer 

På valg er: 

a. Max Ochwat – modtager genvalg 

b. Trine Sørensen – modtager genvalg 

7 Valg af to bestyrelsessuppleanter 

På valg er: 

a. Kristian Graversen 

8 Valg af revisor 

På valg er: 

a. Gert Dejbjerg– modtager genvalg 

9 Valg af revisorsuppleant 

På valg er: 

a. Kristian Gravesen – modtager genvalg 

10 Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

 

Niels-Erik Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede generalforsamlingen for lovligt 

indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning (forkortet) 

 

”Det har været endnu et fredeligt år for Langvad Gymnastikforening. Nu er det meste af det næste år også 
gået. Det er derfor vanskeligt at sikre, at informationen alene vedrører 2019. 
Medlemssituationen nogenlunde som sidste år. Når vi regner sammen til indberetning til kommunen, er vi 
lidt færre, men der er allerede kommet nye medlemmer i år. 
Vi er fortsat med at holde udgifterne i ro og synes ikke, vi ekstravagerer. Bestyrelsen modtager telefonpenge, 
som man kalder et sådant vederlag. Vi tillader os også fortsat at spise til nogle af bestyrelsesmøderne. Dem 
har der ikke været holdt så mange af. Mange ting bliver afklaret pr. mail. 
Trine trådte til som bestyrelsesmedlem ved generalforsamlingen. Det betyder, at vi er 4 
bestyrelsesmedlemmer og med 1 suppleant. 
Vi har nu fået en del flere aktiviteter i hal og klubhus. Det drejer sig om badminton, gymnastik samt fodbold. 
Alle har ”søgt” om at få lov til at bruge de tider, vi ikke selv benytter. Vi har kun i meget begrænset omfang 
måttet ændre noget.  
Grundstammen i aktiviteterne i LGF er fortsat badminton. Antallet af medlemmer er: 45 som er 3 færre end 
sidste år. 
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De seneste år har Brugerrådet bestået af de samme personer som sidder i LGFs bestyrelse. Der var ikke 
andre, der viste interesse for at deltage. En af brugerrådets opgaver er at sikre fordeling af tider i hallen til de 
foreninger, der er interesserede. 
Vi har i det forløbne år ikke været i kontakt med Ømhuset. 
LGF er fortsat repræsenteret i den bestyrelse, der administrerer kommunens haller. Jeg sidder på posten, 
som konkret betyder 4 -6 møder om året + det løse. Det er spændende arbejde, men som de fleste andre 
steder (i kommunal sammenhæng) handler det om at få færre penge til at strække længere.  
Vi har fortsat udfordringer med rengøring, lys og varme i hallen.  
Vi prøver at kontakte haladministrationen, når problemer opstår, og mange af tingene er blevet løst.  
Det er i øvrigt muligt for alle at indberette fejl og mangler. Der hænger en vejledning på opslagstavlen ved 
hallen. Man skal downloade en app. 
Der er masser af udfordringer i 2020 også. 
Bestyrelsen ønsker at sikre, at vi kan fortsætte som selvstændig forening. Det kunne være rart at have nogle 
flere strenge at spille på - som flere aktiviteter. Vi er sårbare, som det ser ud nu. 
Jeg håber LGF kan fortsætte et stykke tid endnu og på den måde sikre, at vores medlemmer kan bruge hallen 
som stedet for motion og hygge – og andre aktiviteter er mere end velkomne.” 
 

Beretningen blev efter få kommentarer og opklarende spørgsmål taget til efterretning. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget 

for det kommende år 
Regnskabet udviser et meget lille underskud på 320 kr. 

Efter enkelte spørgsmål blev regnskabet taget til efterretning. 

 

Der blev ikke fremlagt budget for 2020. 

 

4. Behandling af bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter. 

 

Bestyrelsen fremsatte allerede i foråret forslag til vedtægtsændring. Forslaget har i sin helhed 

været tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 

Hovedelementerne i ændringen er: 

Ændring af indkaldelse til generalforsamling så der ikke længere skal annonceres i en 

husstandsomdelt avis.  

Ændring så det nu fremgår at vedtægterne, at vi har mulighed for at anvende elektronisk 

medlemsregistrering og opkrævning af kontingent. 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. 

De ændrede vedtægter vil blive tilgængelige på hjemmesiden. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet nogle forslag.  

 

6. Valg af bestyrelsens medlemmer 

 

På valg var: 

Max Ochwat 

Trine Sørensen 

 

De blev genvalgt. 
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7. Valg af bestyrelsessuppleanter 

 

På valg var: 

a. Kristian Graversen 
 

Kristian Gravesen blev genvalgt som suppleant. 

8. Valg af revisor 

Gert Dejbjerg blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisorsuppleant 

Kristian Gravesen blev genvalgt. 

 

10. Eventuelt  

 

Det blev drøftet, hvordan vi får aktiveret nogle flere til fællestræning, samt om og hvordan vi så 

får et bedre overblik over, hvem der kommer til træning. Er det f.eks. Facebook eller holdsport 

eller lignende? Ingen konkret aftale. 

Rengøring af klubhuset blev desuden drøftet. Henrik lovede at kontakte kommunen for at finde 

ud af, hvilken aftale der gælder. 

  

 

 

For referatet: 

Henrik Theill 

 

 

 

 

Dirigent: 

 

 

_______________________________ 

Niels-Erik Hansen 


