Generalforsamling 2022
Lillerød Vægtløfterklub
Onsdag d. 23. februar 2022
Beslutningsreferat
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent:

Henrik Andersson blev valgt som dirigent.
Morten Foldager blev valgt som referent.
Henrik Andersson meddelte at Generalforsamlingen 2022 var lovligt indkaldt.
Henrik Andersson meddelte at man skal have være medlem af Lillerød Vægtløfterklub i minimum to måneder inden for at have
stemmeret på Generalforsamlingen.

2.

Formandens/bestyrelsens beretning:

Formandens beretning er vedhæftet som bilag.
Formandens beretning blev godkendt af Generalforsamlingen.

3.

Fremlæggelse af årsrapport og revideret regnskab:

Årsrapport og regnskab blev fremlagt af Kassereren.
Som note til disse kan det nævnes: Hvis der er et underskud på over 100.000 kr., så skal dette godkendes, hvilket også er tilfældet med forventede nyindkøb. Sidste år godkede Generalforsamlingen at der kunne være et underskud på ca. 100.000 kr., da
der skulle indkøbes et løbebånd til godt 100.000 kr.
Årsrapport og revideret regnskab blev godkendt af Generalforsamlingen.

4.

Forventede nyindkøb i 2022:

Benmaskine (inderside lår/yderside lår), rygmaskine samt udendørs træningsfaciliteter. Samlede omkostninger forventes ca.
160.000 kr. idet det også skal indregnes at en maskine måske skal udskiftes/repareres i løbet af året. Vi er i tvivl om at vi kan
holde os indenfor det maksimale underskud på 100.000 kr. Det forventes, at underskuddet vil blive i størrelsesorden 150.000
kr. For en sikkerhedsskyld anmodede bestyrelsen om Generalforsamlingen tilladelse til at underskuddet kunne blive op til
200.000 kr. som følge af væsentlige investeringer samt forventet faldne tilskud via Allerød ordningen. Dette blev godkendt af
Generalforsamlingen.
Fordelene og ulemperne ved at have et budget blev drøftet, og bestyrelsen tager drøftelsen med i sine overvejelser.

5.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår at dette fastholdes på 800 kr./året i 2022. Det halvårlige kontingent fra august-december fastholdes på
425 kr. og dagsbilletter á 50 kr. Dette blev godkendt af Generalforsamlingen.

6.

Behandling af indkomne forslag:

Søren Carøe havde stillet følgende forslag:
Forslag 1: Vederlag til bestyrelsen
a. Bestyrelsens medlemmer modtager årligt med virkning fra 2022 et vederlag som følger:




b.
c.
d.

Ordinære bestyrelsesmedlemmer: 4.500 kr.
Kassereren: 6.500 kr.
Formanden: 9.000 kr.
Bestyrelsesmedlemmerne er desuden kontingentfri.
Bestyrelsen indstiller hvert år til generalforsamlingen, om vederlaget skal forhøjes og i givet fald med hvilket beløb.
Bestyrelsesmedlemmerne får kørselspenge eller transportudgifter betalt, såfremt de deltager i aktiviteter som led i bestyrelsesarbejdet.



Kørselspenge udbetales efter statens takst.
Begrundelse:
Bestyrelsesmedlemmerne modtager p.t. hver 3.700 kr. årligt, hvad de har gjort i adskillige år.
Allerede af den grund er det på høje tid, at vederlaget, der reelt alene er en godtgørelse, forhøjes. Bestyrelsen udfører et imponerende arbejde, der ikke er blevet mindre i de senere år som følge af situationen med COVID 19.
De politiske overvejelser om FH-Hallens fremtid vil desuden øge arbejdsbyrden hos især formanden og formentlig også kassereren, der forventes at bidrage med dokumentation og redegørelser om klubbens betydning for lokalsamfundet.
Det er vigtigt, at bestyrelsen anerkendes og motiveres. Det får alle klubbens medlemmer glæde af.
Forslaget indebærer en årlig merudgift på 11.300 kr. Deri er ikke medregnet eventuelle kørsels- eller transportudgifter.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 2: Betaling for en særlig indsats
Det foreslås at bemyndige bestyrelsen til at kunne udbetale beløb ad hoc til såvel bestyrelsesmedlemmer som almindelige
medlemmer for særlige opgaver, der er udført for klubben.
Bemyndigelsen indebærer, at bestyrelsen skønsmæssigt fastsætter beløbet i det enkelte tilfælde, herunder om det sker som en
éngangsbetaling eller periodevis afhængig af, om der er tale om en længerevarende opgavevaretagelse.
Begrundelse:
Bestyrelsen skal have mulighed for at honorere medlemmer, der gør en særlig indsats for klubben.
Søren Carøe understregede, at målgruppen for forslaget er alle medlemmer af klubben, altså også bestyrelsesmedlemmer uagtet de får et vederlag.
Det er i sagens natur vanskeligt at forudse, hvad det vil koste at gennemføre forslag 2, men niveauet er måske i størrelsesordenen 5.000 - 15.000 kr. årligt.
Forslaget blev vedtaget.
Såvel forslag 1 som forslag 2 blev vedtaget af Generalforsamlingen.

7.

Valg af formand i lige år

Bo Billenstein blev genvalgt som formand uden modkandidater af Generalforsamlingen.

8.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Sune Kristiansen og Mads Karlsen var på valg og ønskede ikke genvalg.
William Holming Verner og Torben Tronborg Bech blev valgt ind i bestyrelsen af Generalforsamlingen.

9.

Valg af revisorer og revisorsuppleant:

GBH Revision vil gerne fortsætte samarbejdet og blev godkendt af Generalforsamlingen som revisor.
Vores interne revisor Hans Hauberg og revisorsuppleant Søren Carøe genopstillede og blev genvalgt af Generalforsamlingen.

10.

Eventuelt:

Fordelene og ulemperne ved at have regnskabet liggende tilgængeligt på hjemmesiden blev drøftet.
Det blev desuden drøftet at lave en ”LIVK ungdomsafdeling”, at give en hvid Craft klubtrøje til alle nye medlemmer og at LIVK skulle være mere synlige i gadebilledet fx til Aktiv Fritid i bymidten.
Alle forslagene er Bestyrelsen positive overfor og vil fremadrettet blive drøftet nærmere på de kommende bestyrelsesmøder.

Referent: Morten Foldager

