Generalforsamling i Laven-Linå idrætsforening
mandag den 27. februar 2017 kl. 19.30 i Linå Forsamlingshus
Deltagere
20 personer i alt (bestyrelsen, instruktører og medlemmer)
Valg af dirigent
Verner Pedersen blev valgt.
Beretning for det forløbne år
ved næstformand Jane Kortnum.
Helt overordnet set går det rigtig godt med LLIF.
Det blev på sidste års generalforsamling besluttet at lægge de to foreninger sammen. LLIF lånte
LMO penge til at betale gælden til DGI og så var det en realitet. De to bestyrelser blev også til én.
Oprindeligt har hver af de to bestyrelser haft 5 medlemmer, og de blev nu lagt sammen til én
bestyrelse på 5 medlemmer og en suppleant. Desværre måtte Peter trække sig fra den aktive post
som formand ret hurtigt, og efterfølgende er formandens opgaver løst i fællesskab af de
resterende medlemmer. I praksis har bestyrelsen i meget af året bestået af 4 personer i 2016, da
Mette har været på barsel. Det har vist sig, at være en lille styrke til at løse alle bestyrelsens
opgaver, og derfor er der heller ikke lavet nogen ekstra aktiviteter i årets løb. Så det er jo godt, at
vi har erfarne personer på mange poster til at drive vores aktiviteter.
Vi fik i starten af 2016 en ny hjemmeside. Den er rigtig flot og opdateres løbende, hver gang der
sendes nyt til Torben, som er vores webmaster. Så alle opfordres til at gøre mere ud af det.
På årsbasis har vi haft 155 medlemmer i motionscenteret med mindst 3 mdr. medlemskab. Dertil
har vi så 169 aktive medlemmer i de øvrige LLIF aktiviteter i 2016. Det er til sammen 324
medlemmer. Der er naturligvis nogle der er talt med to gange, fordi de deltager i to forskellige
aktiviteter, men sådan er tallene altid opgjort. Kun i 2008-2010 har vi haft flere medlemmer, og I
de år var fodbold den klart største aktivitet. Vores nuværende medlemmer deltager i vores ”gamle
kendte” aktiviteter, og så har vi også fået et ny aktivitet, Yolates, som har vist sig at være meget
populært. En enkelt aktivitet er helt lukket ned i 2016 og det er bordtennis, hvor det ikke er

lykkedes at få nok tilslutning. Men det kan jo komme tilbage. Vi besluttede sidste år at
årsmedlemmer af Motionscenteret kunne deltage i én gratis aktivitet i LLIF. 30 medlemmer har
fået glæde af den rabatordning.
Kløverbycup har i 2016 givet det største overskud nogen sinde på lidt over kr. 40.000. Endnu
engang tusind tak til alle der bakker op om arrangementet. Vi havde også rekord mange hold, og vi
har fået samarbejdet med DGI til at fungere rigtig godt.
I 2016 har vi fået skiftet nogle af de gamle vinduer i Klubhuset og i 2015 fik vi nyt tag på, så
klubhuset er i god stand.
Foreningen går også økonomisk rigtig godt, så vi har mulighed for at give vores trænere den
uddannelse eller efteruddannelse, som de ønsker sig. Vi må bestemt forvente at alle vores gode
aktiviteter fortsætter med stor tilslutning, og det betyder også, at vi kan begynde at se på, om vi
måske har råd til større satsninger eller investeringer f.eks i klubhuset eller nye aktiviteter.
I starten af februar holdt vi Nytårskur og inviterede alle interesserede til at komme med deres
forslag til, hvad vi skal med vores forening. Der kom mange forslag til aktiviteter og
arrangementer, så der er noget at arbejde videre med for den kommende bestyrelse.
Formandens beretning blev godkendt
Udvalgenes beretning
Verner fortalte om badminton, volleyball for seniorer og tirsdagshygge. Else fortalte om fodbold.
Marianne Borne berettede om tons, yolates, fitness og motion, volleyball og kajakafdelingen
Dorte tog sig af Fitnessafdelingen, løb og skovfitness og Linå Cup.
Udvalgenes beretninger blev godkendt
Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Jane Kortnum
Regnskabet er godkendt af revisorerne.
Der var et pænt overskud på både fitnessafdelingen, holdaktiviteter og ikke mindst på Linå Cup.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
Peter Jensen, Mette Lundahl og Dorte Lundahl træder ud af bestyrelsen.
Jane Kortnum og Lisbet Fog er på valg, begge modtog genvalg.
Marianne Schultz er ikke på valg.
Revisorerne Allan Pedersen og Peter Randløv modtog genvalg. Det samme gjorde
revisorsuppleant, Jørgen Pedersen,
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Tine Sehested, Lone Stubdrup og Torben Illum
Revisorer: Allan Pedersen og Peter Randløv
Revisorsuppleant: Jørgen Pedersen,

Eventuelt
Lisbet Fog stod for overrækkelse af årskruset til Anett Marcussen. Hun var desværre ikke til stede,
men får kruset en af de nærmeste dage.
Vi talte om muligheden for at bygge til klubhuset – et mindre lokale, så der blev mere plads til
holdaktiviteterne i forbindelse med fitness.
Ref. Marianne Schultz

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig på møde den 21. marts jf. nedenstående og har
godkendt referatet fra generalforsamlingen
Formand: Tine Vesti Sehested
Næstformand: Lisbet Fog
Kassere: Jane Kortnum
Sekretær: Marianne Schultz
Medlem: Lone Stubdrup
Suppleant: Torben Illum

