
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i LSF 
 
Torsdag den 22/4-2021 kl. 19 – på terrassen 

 
 
1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen indstillede Søren Pedersen, der accepterede og takkede for 
valget.  
Søren kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet 
rettidigt (også på trods af at vi måtte aflyse 1. varslede dato), og 
generalforsamlingen / medlemsmødet blev erklæret for lovlig.  

 
2. Valg af stemmetællere.  
 Peter Wagner stillede op som evt. stemmevælger 
 
3. Bestyrelsens beretning.  

Formand Thomas Bejer-Andersen tog ordet og fremlagde bestyrelsens 
beretning for året 2020.  
Beretningen er vedhæftet som selvstændigt dokument.  

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af medlemsforeningens regnskab.  
 Helle fremlagde årets regnskab for 2020 og budget 2021.  

Driftsresultat i 2020 endte på 517 tkr. Det er i sig selv ikke et mål at skabe 
kæmpe overskud, men at spare sammen til betaling af kunstgræsbane nr. 2.  
Vi har betalt 2.900.000 for kunstbanen og har sparet 1.650 tkr. op selv, hvilket 
er utrolig flot. Det betyder at klubben har måtte nøjes med at låne 1.250 tkr. 
Og forventer at det kan afdrages hurtigt, men max over 10 år.  
Regnskabet vil fremstå med en negativ egenkapital pga. betalingen til 
kunstgræsbanen, men dette er godkendt af kommunen og EIF, som den 
korrekte bogføringsmetode. LSF ejer ikke banen som et aktiv, og derfor kan vi 
ikke opføre banen som et aktiv og afskrive på den, som man normalt ville gøre 
regnskabsmæssigt. LSF har givet beløbet til kommunen som en gave, 
opsparet over de sidste 4 år.  
Indtægterne i 2020 på i alt 2.291 tkr., består af kontingenter på 1.145 tkr. 
Sponsorer, kommunalt tilskud og lidt småaktiviteter.  
Driftsudgifter i 2020 på i alt 1.245 tkr. Består af trænergodtgørelse, 
sportsrekvisitter, kurser, aktiviteter.  
Fællesudgifter i 2020 på i alt 508 tkr., består af DBU omkostninger, 
tilmeldingsgebyr til stævner / turneringer, og i år har vi brugt 190 tkr. Til 
kunstgræsbanen, i form af revisorbistand, køb af mål, scoreboard m.m.  
 
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte medlemmer. 
 

5. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).  
 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. 
 
6. Fastsættelse af kontingent for 2021.   
 Kontingentsatserne er i 2021 fastholdt med samme sats som i 2020.  



 

  
 
Der blev spurgt lidt til om vi forventede at kontingenterne ville falde, hvis vi når 
vores mål om at være 1.000 medlemmer. Det er ikke en forventning at vi skal 
sænke vores kontingenter. Vi har jo stadig faste omkostninger til at afdrage på 
vores kunst, m.m. Bestyrelsen er af den overbevisning at det er ikke 100 kr. 
mere eller mindre på kontingentet der er afgørende for om man vil være 
medlem, men det er vigtigst at skabe gode rammer og trænere.  

 
7.Valg  
 
7.1 Valg til bestyrelsen: 

Thomas Bejer-Andersen (formand, sponsor, senior)    ikke på valg 
Ole Barca Hansen (V&OB, senior, stadion, materialer)  ikke på valg 
Helle Dehlsen Toxværd (forretningsfører & kasserer)      på valg 
Morten Kofod (kunstbanen)                                              ikke på valg 
Benneth Henriksen (Ungdom og bane/halfordeling)        ikke på valg 
Tina Bjerregaard (pige-ansvar)                                         på valg 
Rasmus Sundman (trænerråd)                                         på valg 
Klaus Rylow (FCN-samarb., trænerråd, sponsor)  ikke på valg 
 

De medlemmer fra bestyrelsen der var på valg, blev genvalgt. Rasmus Sundman var ikke 
selv til stede, men havde oplyst at han stillede op igen.  
 
7.2 Valg af suppleant til bestyrelsen 
Med henblik på at bestyrelsen består af så mange medlemmer og at der ikke var nogen til 
stede, der ønskede at stille op, blev der ikke valgt nogen suppleanter.  
 
7.3 Valg af revisor 
 
                      Søren Pedersen stiller op til genvalg 
                      Per Husted træder tilbage efter mange års arbejde for LSF 
                      Kim Fisker, stiller op til valg 
 

o Søren genopstiller som revisor og blev valgt 
o Per (var ikke til stede) ønskede at trække sig. Bestyrelsen takkede Per for mange 

års arbejde i LSF, og der var en gave og kort til Per, som han får overrakt på et 
senere tidspunkt.  

o Kim Fisker ønskede at stille op som revisor, og blev valgt.  
 

 
8.Eventuelt. 

ÅR 2021 LSF LSF ½ år
Børn U6 - U8 1.500,00          750,00     
Ungdom U9 - U10 1.700,00          850,00     
Ungdom U11-U14 1.800,00          900,00     
Ungdom U15-U19 2.100,00          1.050,00  
Senior 2.100,00          1.050,00  
Senior piger 2.100,00          1.050,00  
Handicap 1.500,00          750,00     
Oldboys 1.500,00          750,00     



 

Der var ingen punker til eventuel.  
 
 
 
Mødet blev afsluttet. En kold omgang med udendørs medlemsmøde. Vi håber at vi næste 
år, kan afholde det indendørs som normalt.  
 
 
Referent;  
Helle Dehlsen Toxværd 


