
Referat af HB-møde mandag d. 22. september 2014 
 

Fremmødt: Keld, Michael, Birthe, Lene M., Lene D., Søren og Benni 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden  
3. Opfølgning på budget 2014 (se bilag udsendt af Lene) 
4. Registrering – status (se bilag udsendt af Lykke) 
5. Lavia Nyt – deadline fredag d. 26.9. 
6. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 

Varmtvandssvømning og Volleyball)  
7. Næste bestyrelsesmøde –  torsdag d. 30.10. 

 

Afbud: Lykke, Lene L. og Helle 

Ad. 1 Dagsorden godkendt ingen nye punkter. 

Ad. 2 Lene er allerede hjemme fra hospital og har det godt. Søren har oprettet Nem-ide, så han er i stand til 

at underskrive, når det er nødvendigt uden Lene.  

Bowlinghallen er blevet en selvejende institution og 5/6 besluttede FU at støtte op. Det betyder desværre, 

at det er blevet dyrere at spille bowling, da banelejen er 60 kr. pr. bane, og de benytter 6 baner. Der er i 

bestyrelsen enighed, om at vi er solidariske i foreningen,  det betyder, at vi nok må se i øjnene at 

finansieringen af  merudgiften, må findes i en kontingentforhøjelse på ca. 180- 200 kr. årligt. Det er stadig 

et rimeligt kontingent for at dyrke sin idræt i forhold til andre klubber. 

Vores tilskud er faldet grundet nye beregningsregler, derfor påtænker Søren at henvende sig til politikerne i 

håb om, at de kan forstå vores økonomiske situation som følge af deres tiltag. 

Da alle idrætter til OL skal have paratilbud har der været møde i Idrættens Hus med henblik på samarbejde 

med handicapklubberne. Vi er åbne for henvendelser og kan skaffe haltid, hvis de selv skaffer en træner. 

DHIF afholder et møde angående badminton d. 25/10 i Helsingør, hvor vi håber på at blive repræsenteret af 

Lene D. 

Ad. 3 Statusopgørelse overskud ca. 55.000 kr. d.d. Bueskydning har modtaget 8500 kr. af Nordea-fonden. 

Volleyball har modtaget 10.000 kr. til Sit-Cup af Bevica-fonden. 

Ad. 4 Bestyrelsen er enige om at alle skal registrere, hvilket indebærer at Snooker, som jo har fået fine nye 

lokaler, skal sløjfe første og sidste time da de grundet det frafald, der jo naturligt opstod under lukningen, 

ikke har fået alle de gamle spillere tilbage. Tiderne kan åbnes igen, når behovet opstår. 

Ad. 5 Lavia-Nyt efterlyser indlæg fra afdelingerne – deadline fredag d. 25.10. Birthe arbejder på at sende 

billeder fra bueskydning. 



Ad. 6  

Bordtennis: turnering starter inden for en måned. Fået ny spiller i kørestol. Lene vil opsøge bosteder med 

henblik på rekruttering. 

Bowling: Til stævne i Næstved - Maribo er stoppet med at spille. De har ikke fået nye spillere. 

Bueskydning: Er rykket ind hvilket har medført at 7 nye er begyndt. 

Snooker: Hyggelig indvielse, fint fremmøde. Der bliver malet næste år. Ny spiller Jonathan 16 år. 

Varmtvandssvømning: Er i gang. 

Volleyball: Afholder Sit-Cup 8.-9. nov. Har 8 hold, hvilket medfører en del transport. Har brug for frivillige 

hjælpere, vil blive glade for jeres opbakning.  

Ad. 7 Nyt møde 30.10. 

Evt. Hjemmeside klar om et par uger. Lene M. efterlyser turneringsplaner og billeder fra alle afdelinger. 

Referent. Benni 

 

 


