Referat fra generalforsamling i Laven-Linå Idrætsforening
mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30 i Linå Forsamlingshus
Der var rigtig flot tilslutning, 33 deltog.
Valg af dirigent
Verner blev valgt til dirigent.
Formandens beretning for det forløbne år
Tine fortalte om aktiviteterne i det forløbne år:
Ny formand – god opbagning fra lokalområdet, mange nye ideer og initiativer, en sand fornøjelse!
Kort sagt: det går godt i vores forening!
Vi har mange aktiviteter, som rammer en bred målgruppe.
Medlemstal:
Mange 60+ medlemmer, fitnesscenteret tiltrækker en bred vifte af medlemmer — også fra andre lokalområder.
Mål: At styrke indsatsen for yngre medlemmer og få nye aktiviteter til at spire frem, f.eks. SUP, senior fodbold,
kajak.
Kajakafd: Fra minimal søgning til succes. Køb af 2 nye kajakker, venteliste.
Nye kræfter – nye instruktører
Samarbejde på tværs: Samarbejde med husholdningsforeningen, samarbejde med borgerforeningen i Laven.
Instruktører: Uddannelse af instruktører, kurser, tøj og træner-aften
Nye ideer – familiedag, SUP, tilbygning af klubhus
I alt 165 personer har været medlem af Motion i mindst 3 mdr. i 2017.
20 medlemmer har benyttet sig af rabatordningen med at få en gratis holdaktivitet, som årsmedlem i Motion.
8 andre medlemmer deltager i mere end 1 aktivitet.
Udvalgenes beretning for det forløbne år
Verner: Badminton. Der er fin tilslutning af voksne, der er plads til flere. Der var ikke nok tilslutning til
børneholdene, så de kører ikke i vinter.
Volleyball for seniorer kører også fint.
Ved tirsdagshygge spiller de billard og brætspil om vinteren og petanque om sommeren.
Else: 22 drenge spiller udendørs fodbold. Henrik Rode træner U12-spillere i Sejs. Der er et seniorhold i hallen, og
så var der lidt problemer med at få startet et 8-mands hold, som nok ikke var stabile nok til at spille kampe, men
skulle nøjes med træningskampe.
Marianne Borne: Vi har fået 3 nye instruktører til Yoga, Puls og styrke, så hvis der er nye ideer til hold, har vi
instruktørerne.
Spring og leg-hold i vinter blev ikke oprettet pga. manglende tilslutning.
I kajakafdelingen har vi fået 5 paddleboards til Stand Up Paddling SUP samt uddannelse af 3 instruktører fra
Nordea Fonden. Board’ene passer alle størrelser. Aktiviteterne begynder ca. 1. juni .... vandet og vejret skal være
varmt nok, for at det bli’r sjovt.

Dorte: Fitnessholdene kører fint med stor tilslutning. Dorte har en liste med nye ønsker til maskiner, når det bliver
aktuelt.
Dorte: KløverbyCup gik som sædvanligt rigtig godt med et stort overskud. Der var 107 hold. DGI lavede planerne
og det hele kører på skinner.
Til næste år mangler vi tre nye folk til at være med til at styre spillet fra campingvognen.
Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år
Jane fremlagde regnskab fra KløverbyCup og det samlede regnskab for foreningen. Endnu engang var der
rekordoverskud fra KløverbyCup på kr. 42.000 Det skyldes at vi igen havde mange hold og stor omsætning i
boderne, og så havde vi fundet en billigere leverandør af medaljer.
Klubbens samlede regnskab er også meget fint. Vi har ikke sparret på noget i løbet af året, men der er købt ind til
både holdene i hallen, kajakker og træningstøj til alle trænere og instruktører. Alligevel kommer vi ud af året med
et overskud på ca. kr. 50.000. Kassebeholdningen var således ved årsskiftet på kr. 350.000. Regnskabet er vedlagt
som bilag.
Tilbygning til klubhuset
Ole Lundahl og Christian Schmidt fremlagde det fremragende forslag.
Vinduerne flyttes til vestsiden af huset og måske skal der ovenlysvinduer i.
Mange var begejstrede, men Preben Louring efterlyste aktiviteter i Laven, f.eks. et klubhus med omklædningsrum,
toilet og opholdsrum ved søen. Det var nu ikke sådan lige at gå til, da grunden tilhører Bane Danmark, og det har
lange udsigter med en tilladelse til at bygge her.
Der var en længere diskussion, som mundede ud i at bestyrelsen fik opgaven, at inviterer til idémøde i Laven om
mulighederne ved Søpladsen, overveje muligheden for at anvende/inddrage billardrummet i Klubhuset til noget
andet, og at indkalde til møde om den videre planlægning af udbygning af Klubhuset.
Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Lone Stubdrup og Marianne blev begge genvalgt.
Suppleant på valg: Torben Illum blev genvalgt
Revisorer: Allan Pedersen og Peter Randløv blev genvalgt
Revisorsuppleant: Jørgen Pedersen blev genvalgt
Valg af udvalg og udvalgssuppleanter
Alle blev genvalgt.
Eventuelt
Vi har problemer med opkrævning af kontingent. Der blev nævnt, at vi måske kunne finde en løsning på
holdsport.dk.
Verner kom med forslag til at sætte sensorer på alt lys i klubhuset. Det er for tit, folk glemmer at slukke lyset efter
træningen.
Overrækkelse af årskruset til Ole og Christian – de fik også hver et gavekort på brunch for to.

ref. Marianne Schultz
Næste møde i bestyrelsen er mandag den 5. marts kl. 19.00 hos Jane.

