Generalforsamling i LAVIA Viborg
Generalforsamling i LAVIA Viborg. Mandag, d. 12. marts 2018
kl. 17.30, Hald Ege Hallen, Birgittelystvej 2, 8800 Viborg
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum
omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3) Hver idrætsafdelings beretning
fremlægges til godkendelse.
4) Det reviderede Regnskab for
kalenderåret fremlægges til godkendelse.
5) Budget for det kommende kalenderår fremlægges til godkendelse
6) Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7) Indkomne forslag
A) Betalingsform (Bowling)
B) Navneskift (John M. Hinrup)
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af 2 suppleanter
10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11) Eventuelt
1) Valg af dirigent, referent og
stemmetællere.
Valg af dirigent - Hans Peter Østergaard blev valgt. Han kunne kon-

statere, at generalforsamlingen var
lovligt varslet på LAVIA Viborg hjemmeside og jvf. vedtægterne.
Valg af referent - Ellen Sehested blev
valgt.
Stemmetæller valgt.
2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
Beretning V/Svend Aage Clemmensen.
Så er der gået endnu et år også for
Lavia. År 2017 har budt på nogle
udfordringer, men ikke større end at
de har kunne løses.
Året har være et år hvor vi har måttet skære i kontrakter. Med hensyn
til skattefri godtgørelser er vi blevet
kontaktet af Viborg Idræts Råd og
fik at vide at vi udbetalte for meget i
godtgørelse, hvor max grænsen var
kr 5.700 og den havde vi overskredet i næsten alle kontrakter. Denne
ændring gav selvfølgelig lidt små
problemer, men ikke efter at de fik
forklaret hvordan det var blevet løst.
Året har også været et år hvor vi har
måttet opsige vores samarbejde
med Jens Holst. Jens har gjort et
stor stykke arbejde for Lavia i alle de
år han har været kasserer, men vi er
kommet der til, at vi vil tænke på, at
Jens har været meget syg og stadig
er syg, og derfor har vi valgt dette,
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som vi synes vil være godt for dig.
Vi føler at vi har presset dig i mange
ting trods din sygdom og jeg har
altid selv sagt at sygdom kommer i
første række.
Året er jo også sådan at vi har ansat
en ny kasserer som er Melinda og
vi håber jo hun kan klare det lige så
godt som Jens har gjort.
3) Hver idrætsafdelings beretning fremlægges til godkendelse.
Kørestols-basketball V/Nikolaj
Borup Rasmussen:
Vi træner stadig hver tirsdag fra 1922 i Houlkærhallen. Sidste år tabte vi
Danmarks mesterskabet til København og endte på en 2 plads. Det
gør så at vi hænger i, i denne sæson
og der er kamp i toppen hvilket er
super fedt men i sidste ende håber
og tror vi på at mesterskabet igen
ender hos Viborg Dunkers.
Vi har for nyligt startet et u/18 hold
hvor vi pt er 4 spillere. Holdet træner
hver tirsdag fra kl 18-19 og det er
ligeledes i Houlkærhallen.
El-hockey V/Morten V. Ørsnæs:
Viborg Green Hornets træner hver
fredag fra 16.30 til 18.00 i Rødkærsbro Hallen.
Vi har 8 spillere i alt - 7 drenge og 1
pige - i alderen 9-18 år. Efter sommerferien 2017 er en spiller rejst på
efterskole og deltager derfor ikke i
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denne sæson, men til gengæld har
vi fået en ny spiller, som er ved at
komme ind i flokken og få styr på
hockey-stolen.
I sæsonen 2017-2018 spiller holdet
på andet år i 2. division, hvor det
ser ud til, at vi bliver i næste sæson
også. Vi har deltaget i 3 stævner i
løbet af sæsonen. Det seneste var et
to-dages stævne på hjemmebane i
Rødkærsbro, hvor vi havde besøg af
hold fra Brønshøj, Odense, Aabenrå,
Herning og Aarhus.
Udover det rent sportslige er der et
godt socialt sammenhold på holdet
og blandt forældrene, som løbende
støtter op med reparation af vogne,
PR-arbejde, søgning af midler fra
fonde, dommertjanse til stævner mv.
I løbet af sæsonen har vi to gange
dyrket det sociale samvær til en
juleafslutning og en lille ”træningslejr”
i hallen her i foråret.
Bowling V/Svend Aage Clemmensen:
Så gik år 2017 i bowling, og stort set
et godt år, der er kommet nogle nye
spillere.
Som vi plejer er vi med i regions
turneringen med 6 hold og vi ved
at et hold ikke går videre da en af
holdets spillere ikke kom til den
første gang og de kegler der mangler i regnskabet er faktisk umulig at
hente, men med lidt held går de 5
hold videre til FM som holdes denne

gang i Horsens. Også i 2017 blev der
afholdt Golden Cup bare med nogle
andre ved roret, da mit helbred ikke
ville som jeg ville. Så det var blevet
Henrik Schmidt og Mark Olsen som
måtte prøve at lave stævne, men jeg
var med på sidelinjen så godt jeg
kunne, og synes faktisk de klarede
det meget godt. Der var nogle små
ting men det kan der jo rettes op på
til Golden Cup i 2018.
Det har også været prøvet at lave
et par ture, men der var ikke rigtig
nogen der ville med.
2017 sluttede vi af med julefrokost
som vi plejer.
Kørestols-Rugby V/Karsten Bo
Degling:
Vi er en stabil gruppe rugby spillere
der mødes, hver onsdag fra kl. 19.00
til kl. 21.00 for at træne.
VCR eller Vest Dansk Center for
Rygmarvsskade har vi et godt samarbejde med, Vi henter nogle af de
nyskadede patienter, så de har mulighed for at prøve en af de idrætsgrene, man kan dyrke efter man er
kommet til skade.
Vi var også en tur i Køln, hvor vi
spillede i en turnering som hedder
Bernd Best, placeringen gider vi ikke
snakke om.
Vi er i gang med at søge fonde til
nye rugbystole og til dækning af
tuneringsudgifter, indtil har vi fået
penge til en ny rugbystol og til Bernd
Best i Køln turneringen samt Eg-

mont Open. Vi deltager blandt andet
i 2018: DM i kørestolsrugby, Bernd
Best, Egmont Open, Dancup. Det
bliver et travlt år.
4) Det reviderede Regnskab for
kalenderåret fremlægges til godkendelse.
Regnskabet V/Jens Holst:
Efter flere år med underskud var der
i regnskabsåret 2017 et overskud på
kr. 48.748,12. Det er vigtigt at LAVIA
har en buffer.
Ansøgte fondsmidler SKAL indbetales til hovedkassen, da man ellers
risikere at blive personlig beskattet af
beløbet.
5) Budget for det kommende
kalenderår fremlægges til godkendelse.
Godkendt
6) Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Uændret
7) Indkomne forslag
A) Betalingsform (Bowling)
Bowling stillede forslag om betaling
via mobile pay. Den nye kasserer og
bestyrelsen ser på mulighederne.
B) Navneskift (John M. Hinrup)
John M. Hinrup stillede forslag om
navneændring fra LAVIA Viborg til
Parasport Viborg. Parasport Viborg
er et mere nutidig og beskrivende
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udtryk. Forslaget blev vedtaget med
overvældende flertal. En stemte
imod.

revisorer. Anita Clemmensen blev
enstemmigt valgt til revisorsuppleant.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Svend Åge blev enstemmigt valgt til
formand.
John M. Hinrup er indtrådt som
næstformand.

11) Eventuelt.
Svend Åge rettede en stor tak til
Jens for hans store arbejde for Lavia.
Han fik overrakt et gavekort på kr.
1000 og en kurv.
Ellen Sehested opfordrede alle til at
kvittere for modtagelse af mails og
sms’er.

9) Valg af 2 suppleanter.
Ingen valgt, da idrætterne selv udpeger repræsentant.

Referent Ellen Sehested

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Henrik Henriksen og Hans Peter
Østergård blev enstemmigt valgt til

Annonce
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