Referat fra Generalforsamling i Langholt Sports Klub d. 8. juni 2021
1. Valg af dirigent
Allan Overlade. Nikoline Kodal Mouritsen er referent.
2. Beretning 2020 LSK v/formand Martin Thorbjørn Fischer
Til at starte med vil bestyrelsen og jeg gerne sige tak for den tålmodighed og hjælp
der er blevet vist og ydet fra klubbens medlemmer i forbindelse med Corona’en. Det
har været en, for at sige det på godt jysk, en trals omgang vi har været igennem det
sidste år. Med nedlukning og så delvis åbning for så igen og lukke helt ned.
Udfordringen med at åbne op igen har været at retningslinjerne tit først er kommer
dagen før eller natten op til at vi har måtte åbne. Og det at vi har haft 2-3 sæt
retningslinjer at skulle flette sammen (DBU, JHF/DHF og DGI). Vi har forsøgt at finde
en balance mellem alle disse linjer som vi mente at vi kunne stå på mål for hvis der
var blev stillet spørgsmålstegn ved vores beslutninger.
LSK UNG er nok den del af LSK der har været hårdest ramt af Corona. Da vi måtte
lukke det helt ned og ikke har haft mulighed for at starte det op igen. Men vi har et
ønske om at det skal op og kører igen og vi har taget de første skridt med at finde
frivillige til at hjælpe med det. Og hvem ved om vi udvider det lidt så vi kan ramme
flere af de unge i byen (LSK Gaming).
Fodbold vokser stadig, vi har nu piger fra 0. klasse til 2. klasse samlet under
Thomas, med besøg af gæste træner i dag, den tidligere første holdstræner for
Fortuna Hjørring Niclas Haugaard Hansen, som vi vandt på en aktion i forbindelse
med Danmarks Indsamlingen. De ældste piger i børnehaven er også i gang og har
deres eget hold. Vi har også stadig vores årgang 08 til 11 drenge som træner flittigt
og som også har været lidt i kamp, dog ikke med de bedste resultater, men de har
stadig mod på det. Dertil kommer det nyeste skud på fodboldstammen, nemlig
drenge fodbold for årgang 14-16, som havde første træning i torsdags med et
fremmøde på 6-7 spiller. Der havde en meget hyggelig træning sammen.
Økonomisk set er klubben presset af Corona’en lige som alle andre ting er da vi ikke
har kunne tilbyde ret meget til vores medlemmer og der for ikke har få de samme
indtægter ind. Vi har kikke på vores kontigenter og om man skulle lave strukturen på
dem om. Vi kan ikke se hvordan vi umiddelbart kan gøre det uden at det vil genere
en masse ekstra arbejde i forbindelse med opkrævningen af kontigen med vores 2

delte opkrævning. Derfor har vi valgt at forsætte som det er lidt endnu. Dermed ikke
sagt at vi ikke kan finde på at lave det om i fremtiden.
Vi håber på at vi kan komme lidt mere tilbage til det vi plejer efter sommerferien.
3. Regnskab
Gennemgang og godkendelse af regnskab. Regnskab er indsat nedenfor.
4. Indkomne forslag
Ingen forslag er kommet ind. Følgende spørgsmål er modtaget og besvaret:
Spørgsmål: Hvor kommer pengene fra til at betale rabat? Se vedhæftede regneark.
Svar: Prisen for deltagelse på hold i LSK bliver opgjort på baggrund af udgifter
(halleje, trænergodtgørelser, forbundskontingenter, udstyr og lign.). Separate hold
har separate kontingenter. Vi har gennem en årrække haft mulighed for at tilbyde
holdene badminton junior og badminton senior at spille 2 gange om ugen mod et
mindre ekstra beløb. Dette har ikke været tilfældet i den seneste sæson.
Spørgsmål: Hvem betaler mest ind til LSK badmintonafdelingen, i kontingent?
Svar: Det afhænger af deltagerantal på de enkelte hold i den enkelte sæson.
Spørgsmål: Hvad er grunden til at man diskriminerer ældre?
Svar: Det er og har aldrig været LSK bestyrelsens hensigt at diskriminere hverken
hold eller deltagere. Tværtimod sætter vi stor pris på alle medlemmer i alle
aldersgrupper

5. Valg
Bestyrelsesmedlemmer - på valg til de næste 2 år:
● Martin Thorbjørn Fischer modtager genvalg
● Jan Hedegaard
modtager ikke genvalg
● Louise Frendrup Lund
modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen 2020 - ikke på valg:
● Morten Søndergaard
● Morten Bech Frederiksen
● Nikoline Kodal Mouritsen
● Flemming Kjær Andersen
● Tenna Christiansen
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen:
● John Erik Jensen
modtager ikke genvalg

● Per Jensen
modtager genvalg
Bilagskontrollant:
● Christina Viffert
modtager genvalg
Bilagskontrollant valgt på generalforsamling 2020 - ikke på valg:
● Jan Væversted
Valgt til suppleant til bilagskontrollant, for 1 år ad gangen
● Jan Hedegaard
6. Eventuelt

