
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Boldklub af 1921  

Ifølge foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Lyngby 

Boldklub af 1921 tirsdag den 01. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalet på 2. sal i Klubhuset med 

spisning fra kl. 18.15.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:  

1) Valg af dirigent  

2) Aflæggelse af beretning  

a) Formanden aflægger beretning  

b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse  

c) Afdelingsformændene aflægger beretning  

d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning  

i) Forældreforeningen  

ii) 100 årsjubilæumsudvalget  

iii) Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S  

3) Behandling af indkomne forslag (ingen) 

4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8  

Hovedbestyrelsen indstiller følgende:  

• Jan Lottrup Jonasson – formand (ikke på valg) 

• Mogens Lundsberg – næstformand (på valg – ønsker genvalg)  

• Mats W. Hansen – kasserer (på valg – ønsker genvalg)  

• Claus Skovbo – sekretær (ikke på valg) 

• Josephine af Rosenborg – menigt medlem (ønsker genvalg)  

• Jonas Adser – menigt medlem (ønsker genvalg)  

• Hans L. Hansen – menigt medlem (ønsker genvalg)  

• Nicolai Høgenhav Hoffmann – menigt medlem (ønsker genvalg)  

• Valg af suppleant – Jesper Lykke Clausen (ønsker genvalg) 

Forældreforeningens formand, p.t. Thomas Manthorpe, er derudover født medlem af 

bestyrelsen  

5) Valg af revisorer, jf. § 10 - Bestyrelsen indstiller firmaet Beierholm 

6) Eventuelt 
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Inden generalforsamlingen vil der blive serveret stegt flæsk m. persillesovs fra kl. 18.15 

(portionsanrettet grundet corona).  

 

Bemærk: 

Arrangementet bliver afholdt under corona-retningslinjerne for siddende forsamlinger. Det 

betyder bl.a., at der ved deltagelse i dette års generalforsamling helt særligt er krav om: 

• Tilmelding til berit.dohl@gmail.com senest mandag d. 31. maj kl. 12.00 

• Forevisning af gyldigt coronapas** ved ankomst til generalforsamlingen 

• Brug af mundbind på trappe og i klublokale, når man ikke sidder ned 
 

Adgang og stemmeret til klubbens generalforsamling har medlemmer, der på det tidspunkt, 

generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år, som ikke er i gæld til klubben, jf. vedtægternes 

§ 3 og 4, og som har været medlem af klubben i minimum 30 dage forud for 

generalforsamlingen. Forældre eller værge til et medlem under 16 år udøver dette medlems 

adgang og stemmeret med en stemme til generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves 

ved personligt fremmøde. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til 

hovedbestyrelsen, og kun såfremt Danmarks Idræt Forbunds betingelser i øvrigt opfyldes. 

Dog kan forældre eller værge, som udøver yngre medlems stemmeret, ikke vælges. 
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