
Referat Generalforsamling LSK 24. Juni 2020 
 
1. Valg af ordstyrer og referat:  

Karina og Signe - valgt  
 
 

2. Beretning:  
 
Beretning Langholt Sportsklub 2019 
Fremlagt på Generalforsamling d. 24.6.20 
 
Bestyrelsen består af Karina Søborg – formand og sekr., Jan Hedegaard – næstformand, 
Nikoline Mouritsen – kasserer og Klaus Metnik, Martin Fischer, Louise Frendrup og suppl. 
Per Jensen. 
 
LSK har opsummerende haft et rigtig godt år igen.   
 
Der har været masser af aktiviteter, oprettet nye hold igen og klubben kommer ud med et 
godt økonomisk resultat. 
 
LSK har nu:  
Gymnastik for de mindste og lidt ældre (2-10 år) 
Yoga 
Håndbold U12 (i samarbejde med Vodskov) og for Herrer i samarbejde med Grindsted  
Krolf 
Ældrebadminton  
Badminton for seniorer og junior i samarbejde med Vodskov. Samarbejde med Vodskov 
ophører. 
Pigefodbold  
LSK ung (gamerevents) 
 
Alle hold kører stabilt med engagerede trænere, til hvem klubben sender kæmpe tak for 
indsatsen!!! 
 
Det vigtigste for bestyrelsen er, at der skabes rammer for fællesskab og hygge i klubben. 
Det er understøttet med forskellige aktiviteter på en række hold med julefrokoster, 
arrangementer ifm. sæsonafslutning bl.a. igen klubmesterskab og overnatning for 
badmintonjunior, hvor 28 var tilmeldt. Derudover blev der arrangeret fælles juleafslutning 
for alle juniorhold med over 80 tilmeldte. 
 
Det er dejligt, at hold som ældrebadminton, håndboldherrene og krolf i så høj grad holder 
fast i, at der også udenfor banen skal være tid til hygge og fællesskab. Det er skønt at 
komme forbi og se bordene sat til fællesspisning og den traditionsrige sang eller 
obligatoriske kop kaffe / kasse øl.  
Udover holdene med faste træningstider har LSK i år oprettet LSK ung. Der er i det regi 
afholdt 3 gamerparty med omkring 40 fremmødte.  
Et enkelt arrangement var med overnatning. Det er en kæmpe succes som fortsættes i 
den nye sæson og som rigtig mange frivillige deltager i.  
 
 



Pigefodbold for de mindste årgange på skolen er kommet flyvende fra start. Thomas 
Iversen har virkelig sparket ind med energi til holdet og fodboldglæden smitter så meget, 
at der her i foråret 2020 meldte sig først et pigehold mere på banen for de aller yngste og 
her i juni er et drengehold for årgang 2008-2011 og et herrehold startet op.   
  
Økonomisk set, vil fremlæggelse af regnskab vise, at LSK i år har et fint resultat trods 
klubben i starten af 2019 valgte at investere i en række nye redskaber og kæmpe 
air-madras til gymnastikholdet – der også flittigt bruges af LSK ung.  
Indkøb af airtrack og madrasser er støtte af Lions Club med over 10.000kr. Forhåbentligt 
kan vi med de nye muligheder det giver, tiltrække endnu flere lidt ældre børn og ikke 
mindst fastholde de mange børn der allerede er med.  
 
2020 er jo helt særlig. Det hører beretning næste år til, men alligevel vil bestyrelsen 
benytte lejligheden til at sige tak til alle medlemmer for at bevare tålmodigheden og fortsat 
være en del af klubben.  
 
På Vegne af bestyrelse 
 
1. Regnskab fremlægges:   

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen 
 
Spørgsmåll: Hvorfor afspejles de enkelte sportsgrene ikke i regnskabet.  Svar fra 
bestyrelsen: Bestyrelsen har valgt at budgettet afspejler den samlede klubs økonomi.  
 
4. Indkomne forslag 
 
Forslag til bestyrelsen i LSK. Transparente priser – stillet af Poul Gade: 

Badmintonpriser i LSK: 

Badmintonkontingent: 600 kr. dækker betaling for senior og/eller ældre badminton. 

Der udover betales: 

Senior badminton: 700 kr. for bolde og træning. 

Senior badminton: mulighed for at spille en ekstra dag med bolde 200 kr.  

Ældre badminton: boldbetaling 10 kr. pr. gang. Kaffe 10 kr. pr. gang. 

Mulighed for betaling i 2 rater for senior badminton.  

Ved håndsoprækning er forslaget ikke vedtaget.  
 
 
Forslag vedr. rabat på kontingent i LSK. 
Forslagstiller: Rune H. S. Jensen  
 
Der foreslås, at den kommende bestyrelsen arbejder for, at medlemmer kan få rabat på 
kontingentet, hvis man er tilmeldt to eller flere aktiviteter under LSK.  
Konkret foreslås det, at der kan opnås 50 % rabat på kontingentet for aktivitet nummer to 
og tre osv.  
 
Baggrund: 



Der er opstartet et seniorfodboldhold i LSK, hvor flere medlemmer også er med til 
håndbold. Med de nuværende kontingentsatser betyder det, at man skal betale 1400 kr til 
fodbold om året og tilsvarende 1400 kr. om året til håndbold. Det er altså 2800 kr. om året. 
Det er umiddelbart en høj pris og kan have den effekt at flere aktive medlemmer bliver 
tvunget til at fravælge den én eller flere aktiviteter i LSK. 
 
Rune: Vil gerne have ført til referat at: Efter forslaget er skrevet er Rune blevet bekendt med at 
kontingentsatsten for 7 mands i Gandrup er 400kr.  og der er  2 trænere. Kontingent for 11 mands 
hold er 700kr.  
 
Ved håndsoprækning er forslaget ikke vedtaget.  
 
Bestyrelsen skal tage budskaberne fra begge forslag til sig til videre behandling ift. kontingenter for 
den kommende sæson. Der skal være gennemsigtighed og opmærksomhed på, hvad 
omkringliggende klubber tager for samme aktivitet. 
 
5. valg til bestyrelsen 
 
Generalforsamlingen beslutter, at alle opstillede genvælges/vælges. Der er brug for alle gode 
kræfter. 
Den nye bestyrelse pålægges at få gennemset vedtægterne.  
 
Nikoline Mouritsen - genvalgt  
Tenna Christiansen- valgt 
Christina Larsen - valgt 
Morten Frederiksen - valgt 
Flemming Kjær Andersen - valgt  
Morten Søndergaard - valgt  
 
 
Suppleant: Per 
2. suppleant: John Erik  
 
6. Valg til bilagskontrollant og suppleant 
Jan V Nielsen - valgt 
Suppleant valgt for 1 år:  Rune  
 
7. Evt.   
Ældrebadminton: Er det muligt med det overskud der er på budgettet at få bevilliget 
knopper til stolperne til badminton? Dette noteres og der tages stilling til ansøgningen i 
bestyrelsen.  
 
 
 

Morten: Tegneudstyr til fodboldbanerne (ungdom): Måske er det udstyret, måske er det et 
spørgsmål om at lægge en plan for hvem der kridter banerne. 
 
Klaus: Opfordrer til at komme med ønsker til bestyrelsen når noget mangler eller indkøb 
ønskes. Bestyrelsen kan ikke handle på noget den ikke ved, men vil til gengæld rigtig 
gerne på det der skal gøres.   



 
Rune: Vil gerne opfordre til at bestyrelsen laver en plan for hvordan man kommer i gang 
med en aktivitet i klubben. Så bestyrelsen er forberedt på hvis der kommer en med noget 
energi til at starte noget op.  
 
Poul fra HHIs venner orienterer: Der kommer LED lyd i hallen +  nye gardiner fra HHIs 
venner.  
 


