
Referat - Hovedgeneralforsamling 
Onsdag d. 23. februar 2022, kl. 19:00 

Antal: 27 personer 

1. Valg af dirigent 

• Bestyrelsen indstiller Elith Andersen - godkendt 

• Indkaldelsen til generalforsamlingen er indkaldt i ordentlig tid. 

• Stemmetæller — Lone og Henrik Keck 

2. Formandens beretning 

• Formanden afgav sin beretning for året 2021 — punkter: 

o Medlemstal en smule op fra 385 til 402 

o En del aflyste arrangementer i '21, men Skt. Hans og Aktivfest blev gennemført. 

o Arbejde med etablering af e-sport 

o Støtte fra Coronapuljer (ca. 120.000) 

o Kommende projekter: fitness og skovområde 

• Spørgsmål fra Henrik Keck — E-sporten hvad gik galt hvorfor kom vi ikke i gang med det? 

Foreningen og DGI og vi ikke helt ved hvorfor der ikke kom flere til vores orienteringsmøde. Vi 

mangler holdet til at drive e-sport, og det skal der til for at kunne komme i gang. Vi skal længere ud 

og prikke folk og høre om de vil være en del af denne del. Vi kommer tilbage prøve igen til sommer. 

• Spørgsmål til multibanen. Projektet er pt sat på pause 

3. Afdelingsformændenes beretning 

Fodbold 

• Fodbolden takker vennerne og deres sponser, træner og senior holdleder 

• Et enkel bestyrelsen medlem er stoppet, en ny er kommet ind. Desværre en mere der er stoppet 

• 115 medlemmer 

• Alle børnehold har været til div. stævner og det er gået rigtig godt, u12 kåret til året hold— u16 to 

hold i et samarbejde med Skævinge; hold 2 med 1. plads og hold 1 med 2. plads 

• Nyt børne hold U5-6, ca. 14-16 børn der kommer hver lørdag. De har haft besøg af en konsulent 

som kommer igen. 

• Sponsor hegn — der skulle gerne komme flere sponsorer op i år 

Håndbold 

• Hårdt grundet nedlukning, 1 holdet er rykket ned, grundet manglen på spillere. Spiller i serie 2 og 

spiller oprykning pt. 

• Damehold 1 hold prøver at få et mere, herrehold har 2 hold 

• Regnskabet, ser fint ud godt grundet sponsorer 

• En enkel ny i bestyrelsen. 

Gymnastik 

• Været lidt ramt af corona, 6 voksne hold, heriblandt løbet holdet 

• 105 medlemmer heraf 25 voksne 8 træner 

• Trampoliner er indkøbt — så vi kan få gang i det igen. 

• Bestyrelsen går af, der har været afholdt ordinær generalforsamling, og 1 ekstraordinær 

generalforsamling. Der er et stort ønske om at få en ny bestyrelse, så nu sætter de alt ind den 2. ex. 

generalforsamling bliver afholdt onsdag d. 2. marts kl. 16:45 

LYNEBY 
IF 

24. KREDS 



ST. 
LYNGBY 

IF 
24. KREDS 

Skydning 

• Skydningen har været ramt af corona år, medlems nedgang, men nu er vi på vej op igen. To nye i 

bestyrelsen, der afventer på at blive godkendt hos politiet, men efterfølgende vil de blive baneleder 

og instruktører. Vi arbejder på at få flere medlemmer og flere aktiviteter 

Badminton 

• Suppleant aflægger en beretning pga. sygefravær fra formand. Ca. 30 medlemmer og haft 

udfordringer med nedlukninger. Ca. 14-16 stykker hver mandag og onsdag til træning. Spørgsmål 

om børne badminton men dette er ikke muligt, grundet ingen træner. Det kører fint og regnskabet 

ser fint ud, vil prøve med de sociale medier for at reklamere 

• Kontingent 450 kr. — bestyrelsen blev genvalgt 

4. Det reviderede regnskab fremlægges 

• Kasserer forklarer regnskabet (vedhæftet som bilag) 

• Ingen spørgsmål 

5. Budget og foreningens planer fremover 

• Fremtiden planer for foreningen, Formanden fremlægger 

- Ny hjemmeside til foreningen på en ny platform (2 frivillige fra foreningen er i gang med den 

sidste planlægning for at få den i luften) hvilket den snart er klar til. 

- Afdelinger har fået hver sin egen e-mail. Dette er frivilligt at bruge denne e-mail. 

- Vi lavet et seminar 24. april for alle afdelingsbestyrelser. 

- Arbejder med fitness, der kommer nyt udstyr, og 10 nyuddannet instruktører til at hjælpe med 

programmer og være til rådighed. Vi sparrer med DGI, som har erfaring med at foreningsfitness 

får vi fat i 8-10% af lokalbefolkningen (bor ca. 2200 i Ll. Lyngby sogn). 

Åbning 1. april 

- Ny platform til tilmelding bl.a. under fitness. I denne platform vil der også blive lavet former for 

holdtræning. 

- DGI har vi vejledt os med i forhold til at få fat i flere Senior, derfor vil vi gøre en ekstra indsats 

for at få flere seniorer også inden for fitness og i foreningen generelt. 

- Det gamle fitness lokale vil blive opdateret til nyt mødelokalet og klublokale 

- Arbejder på at E-sport kommer i gang efter sommerferien 

- I påsken skal der flyttes jord og i uge 17 vil der blive sat træer på det 2,2 ha. jord som 

kommunen har købt til vores lille skovprojekt. 

- Hillerød event har henvendt sig til foreningen, for at få adgang til flere frivillige. 

Frivillige fra St. Lyngby IF kan via Hillerød Event tjene penge (som ubeskåret går til den/de 

afdelinger medlemmet ønsker at støtte) 

23. juni 22 Skt. Hans arrangement 

- 25. juni 22 sommerfest 

Efteråret afholdes igen aktivfest 

- Fastelavn fest d. 27. februar 22 

- Dilettant er desværre i igen i år aflyst 

- Der er blevet lavet et forslag om at lave et nyt klubhus ude imellem hallen og HFO'en — laves 

som et åbent fælles område med skolen, evt, et midlertidigt klubhus dette vil der arbejdes 

videre på når vi har noget mere fast. 

- Spurgt ind til at klubhuset flyttes, at der ikke er en god ide i at fjerne klubhuset — Peter svarer at 

tanken med at lave fitness oppe er for at udvikle vores foreningen, og at kælderen som 

klublokale er midlertidigt. Der er en dialog omkring klublokalet/fitness og hvad kunne/kan vi 

gøre for at få det bedst muligt ud af denne omrokering. Ønske fra spørger var at rækkefølgen 

havde været omvendt. 
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- Meget STORT ønske om at få et nyt "klublokale" i mellem HFO og hallen. 

- Kommentar om at bestyrelse skal passe på at ikke at tage for mange planer/mundfulde med 

alle de projekter. 

• Formanden gennemgår Budget (vedhæftet som bilag) 

- Forklaring til at Fitness finansieres igennem foreningen — det gives som et lån til den 

underafdeling, som tilbagebetales over min 5 år (svarende til at der var taget lån gennem DGI) 

- Der er søgt en del fonde i forhold til skoven og multibanen 

- Vennerne vil gerne være med på den nye hjemmesiden Cl 

6. Indkomne forslag 

Der er indkommet 1 forslag: 

"Jeg synes at det er en dårlig idé at man nedlægger klubhuset for at få et fitnesscenter uden at man har 

styr på et klublokale der er på højde med vores klubhus 

Et forslag kunne være at man bruger kælderen og det rum der er ved siden af klubhuset til fitness 

Mvh Egon Madsen" 

Forslaget trækkes pga. manglende tilslutning 

7. Fastsættelse af kontingent 

• Aktive medlemmer: 50,-

 

• Passive medlemmer: 10,- (Banko, Fitness) 

Dette godkendes. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Formand Peter Spanggaard Ikke på valg 

• Næstformand Ole M. Jensen På valg - modtager genvalg 

   

Genvalgt 

• Kasserer Christina Krath På valg - ønsker ikke genvalg 

   

Bestyrelsen foreslår Daniel Krøse 

   

Valgt 
• Sekretær Camilla Hay Ikke på valg 

• Revisor 1 Marianne Roed Ikke på valg 

• Revisor 2 Mogens Hansen På valg — ønsker ikke genvalg 

   

Bestyrelsen foreslår Karsten Frederiksen 

   

Valgt 

• Fanebærer 1 Sandra Jensen På valg — ønsker ikke genvalg 

   

Bestyrelsen foreslår Nana Schaldemose 

   

Valgt 

• Fanebærer 2 Maria Bonde Ikke på valg — ønsker at stoppe 

   

Bestyrelsen foreslår Camilla Hay 

   

Valgt for 1 år 

• Fanebærersuppl. Camilla Hay På valg — modtager genvalg 

   

Da Camilla er valgt som fanebærer, skal ny 

suppleant vælges — bestyrelsen foreslår Paw Hay 

   

Valgt 

• Bestyrelsessuppl. Marie Keck På valg — modtager genvalg 
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• Kasserersuppleant Daniel Krøse 

• Revisorsuppleant Bo Aagaard 

9. Eventuelt 

Genvalgt 

På valg 

Da Daniel er valgt som ny kasserer, skal ny 
suppleant vælges — bestyrelsen foreslår Peter 
"PC" Christiansen 
Valgt 

På valg — modtager genvalg 

Genvalgt 

Har man styr på om der skyldes kontingent i div. afdelinger — vær opmærksom på at man ikke 
kan være medlem i &-1 afdeling hvis man skylder i en anden. 

Vennerne takker for at give tilskud til børnene, og håber at afdelinger vil hjælpe igen i år til året 
loppemarked 

Christina fortæller omkring lokal dysten d. 10. juni 2022 — sogne dyster om at være mest aktive 
i 2 timer (gang-løb-cykling). Dette er i samarbejde med DGI og Bevæg dig for livet — tanken er at 
der blive lavet en rute rundt på boldbanerne samt en cykelrute på cykelstien til Meløse. 
Vennerne giver tilsagn til at de gerne vil være behjælpelig 
Info omkring Fitness går vi i gang med at male og opgradere rummet til det nye fitness lokale. 
Der forsåles at der laves en rampe ned til den anden del af fitness. 

Fitness instruktører kom og sig til. Vi køber kurset (40 timer) her i huset og foreningen betaler, 
man skal efterfølgende deltage i at hjælpe til i fitness 

     

Peter Span4ard 

   

   

  

Elith Andersen 
Dirigent Formand, St. Lyngby IF 
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