
 Referat af generalforsamling afholdt den 10. januar 2017, kl. 1900, i Lystrup 
Idrætscenter. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for afdelingens økonomi 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af en revisor 
8. Eventuelt 

 
 
Til punkt 1.  
På forslag fra bestyrelsen blev Per Aabo valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig. 
 
Til punkt 2.   
Birte Baktoft redegjorde for hovedtræk i de mange aktiviteter i 2017. Det havde været et 
tilfredsstillende år med slutresultat 158 medlemmer heraf 28 juniorer. Særligt kunne nævnes 
juniorafdelingen, som i samarbejde mellem Bent og en engageret træner havde opnået meget. 
Ligeledes programmet i samarbejde med kommunen om idræt for ældre, det såkaldte 55+ program 
samt meget mere. Særligt ville bestyrelsen takke Gustav og alle frivillige, der aktivt havde hjulpet i 
foreningen med baner, anlæg, klubhus og aktiviteter for seniorer og juniorer. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Til punkt 3.  
Kasserer Kirsten Balslev forelagde regnskabet og gennemgik de væsentligste poster. Regnskabet var 
gennemgået med og godkendt af revisor Birger Nielsen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Til punkt 4.  
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
Til punkt 5. 
På valg til bestyrelsen var Per Aabo og Kirsten Balslev, som var indstillet på genvalg, og Margrethe 
Lind. Per og Kirsten blev valgt for to år, Margrethe blev valgt for et år. Henrik Ludolph og Birte 
Baktoft var ikke på valg. 
På et kort møde uden for generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
Birte Baktoft – formand 
Per Aaboe – næstformand 
Kirsten Balslev – kasserer 



Henrik Ludolph – sekretær 
Margrethe Lind – menigt medlem. 
 
Generalforsamlingen gav bemyndigelse til, at bestyrelsen kunne supplere sig, hvis et medlem udtrådte 
eller fik længevarende forfald. 
 
Birte takkede for valget og takkede Bent for hans store arbejde i hans periode som formand, som var 
stærkt medvirkende til den gode stand, som foreningen er i. 
 
Til punkt 6.  
Morten Lind Petersen blev genvalgt, og Bent Hansen blev valgt, som suppleanter. 
 
Til punkt 7.  
Birger Nielsen blev genvalgt som revisor. 
 
Til punkt 8. 
Birte nævnte et møde med konsulenter fra DGI, der arbejdede på et projekt om klubudvikling, hvor 
der var kommet ideer og forslag frem for bestyrelsens arbejde i 2017. Det var en prioritet at fastholde 
medlemmer og give dem gode spille- og kluboplevelser, og få nye medlemmer både seniorer og 
juniorer. Overordnet var det vigtigt at få medlemmernes ønsker og behov frem og få medlemmerne 
inddraget i klublivets mange aspekter. I 2017 ville der være meget at tage fat på. 
 
Ole Olsen spurgte om muligheden for, at de faste bookninger tirsdag og fredag kunne fortsætte som 
en platform for spil forrige års badmintongruppe og de nye 55+er. Birte mente, at dette kunne være en 
mulighed, men det skulle så principielt være med spil for alle medlemmer. 
 
Mogens Høgh nævnte, at der havde været dage, hvor eftermiddagsbookningerne til juniortræning ikke 
var helt udnyttede og efterlyste, at der skete løbende justeringer af behovet for forhåndsbookning. Bent 
nævnte, at han som suppleant ville have særligt ansvar for juniorarbejdet, og at han ville være 
opmærksom på justeringsbehov; det kunne dog være svært at justere med meget kort varsel. 
 
Birte nævnte, at det var en overvejelse at holde et medlemsmøde for at drøfte årets opgaver og få bud 
på interesserede medlemmer. Palle Rasmussen opfordrede til større brug af medlemsmail til 
udmelding af dage med fællesopgaver. Jørgen Thule foreslog, at der var en månedlig dag til 
fællesarbejde, den kunne så afblæses, hvis der ikke lige var noget presserende. 
 
Nina Holm bemærkede, at det var vigtigt ved tilrettelæggelse af de fælles spilleoplevelser at skabe 
fællesskab på tværs mellem nyere og ældre, erfarne og mindre erfarne medlemmer. 
 
Frank Holm spurgte om der i LIF var nogle tanker eller initiativer om styrkelse af synlighed og 
tilstedeværelse af Idrætsforeningen i Lystrup ikke mindst i lyset af de nye byområder, der var under 
etableringen. Birte nævnte, at der var planlagt i idéudviklingsseminar i LIF i marts 2017. 
 
Flere rejste spørgsmål om funktionen af det nye multiketcherkontingent, særligt om hvor der skulle 
betales fuldt henholdsvis halvt kontingent. Birte oplyste, at skæringsdatoen var 8. august 2016. Hvis 



det gav vanskeligheder for medlemmer, der allerede var medlem i flere foreninger, kunne bestyrelsen 
kontaktes herom. 
 
Dirigenten takkede for fremmødet og den gode orden. Birte takkede dirigenten for indsatsen. 
 
Generalforsamlingen sluttet kl. 2010. 
 
Referat godkendt  
 
 
 
 
Per Aabo     Birte Baktoft 

Dirigent     Formand 


