
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. februar 2016, GMC  
 

Dagsorden 
1. Meddelelser fra formanden 
2. Regnskab 2015 
3. Budget 2016 
4. Generalforsamlingen d. 17.3. 
5. Nyt fra afdelingerne - herunder baskets eksit til Stevnsgade 
6. Evt. 
 
Fremmødt: Michael, Morten, Birthe, Lene LS, Maurice, Villy, Kjeld og Benni,   
 
Afbud: Helle og Lene M  
 
Ikke fremmødt: Frank 

 
Ad 1 
Klubliv Danmark er pludselig lukket. DGI lukkede det, ikke nok økonomi i det. De er ved at 
opgøre pengene og vil sende evt. udstående til os.   
 
Søren fortæller om en forsikring, idrættens forsikring, dækker alle foreninger i Danmark. 
Dækker forskellige ting (en lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring, en 
ansvarsforsikring, en idrætsrejseforsikring, en retshjælpsforsikring, en psykologisk 
krisehjælp). Søren og Villy er ved at undersøge vores forsikringsforhold og om vi kan tegne en 
anden forsikring. Der er en bindingsperiode på vores materialeforsikring fra Codan på 5 år.  
Villy sender materialelister ud, så vi kan få forsikret de ting vi har.  
 
Deadline d. 7. Februar 2016 på Lavia Nyt. Vigtigt så vi kan få alt med generalforsamling ud til 
tiden.  
 
Punkt 5 er flyttet op før punkt 2.  
 
Ad 5 
Vi har fået henvendelse fra Stevnsgade Basket om at vores Kørestolsbasket gerne vil overgå til 
dem. Vi har holdt møde med alle parter og har næste møde mandag d. 8. februar 2016.   
Maurice fra Kørestolsbasket forklarede hvorfor de gerne ville overgå. De vil gerne ind i et 
basketmiljø og har derfor snakket med Jack fra Stevnsgade Basket til en start og har udviklet 
det derfra. 
Morten fortæller, at tendensen er at de samler basket i rask klubber også i ulandet. Det er ikke 
fordi der er modstand til Lavia København.  
Michael fortæller, at han har kontaktet Trygfonden og de skulle vende tilbage med hensyn til 
det juridiske omkring de kørestole Lavia har fået en bevilling til. De kunne ikke give konkret 
svar over telefonen og de skal kontakte Trygs juridske afdelingen.  
Søren fortæller at alle materialer hører til klubben, så der skal tages beslutning til hvad vi gør.  
Maurice fortæller, at det sidste han har hørt fra Stevnsgade Basket er at de kan få overdraget 
tiderne og kan få en tid mere, så de har 4 tider om ugen. 



Søren fortæller at man kunne have lavet en samarbejdsaftale med Stevnsgade Basket. Det er 
det Dansk Basket Union og DHIF ligger op til i deres samarbejdsaftaler. Det er den vej 
udviklingen går.  
Morten forstiller sig, at de rykker efter det første halve år er gået. D. 1. juni 2016. 
Maurice siger, at 2 gode grunde er at de kan spille kampe i Nørrebrohallen og de kan være 
med til at afholde og deltage i basketball camps.  
Morten fortæller, at de kan få andre introduceret til kørestolsbasket.  
Villy fortæller, at  udgifter og aktivitet som er planlagt det første halve år beholder  vi og 
resten er skippet i budgettet. 
Morten fortæller, at de har valgt at skippe nogle af de aktiviteter de havde planlagt det første 
halve år så Lavia har nogle flere penge.  
Birthe vil gerne høre hvordan man opgører penge for skabene mv. 
Søren siger, at det snakker vi om på mandag.  
 
Bueskydning: De har pt. 67 medlemmer pt. 10-20 stykker på prøve ud over det.  De må 
vurdere behovet for hjælp mv. løbende. KBL kommer med et par datoer på et 
samarbejdsmøde. Det skal handle om samarbejde om lokalet. Hver gang de åbner op for 
samarbejde kommer der som regel en trussel med hvis vi ikke vil. Vi vil gerne være 
selvstændige. Og det arbejdes der på 
  
Snooker: 3 har meldt sig ud. Problemer med kontingentbetalingen som Kjeld taler med Villy 
om. Kjeld har kontakt til Robert (GMC) omkring oprydning i lokalet. 
 
Bowling: Intet nyt 
 
Basket: Se ovenfor 
 
Fodbold: Intet nyt 
 
Bordtennis: Intet nyt 
 
Varmtvandssvømning: Håndværkerhaven er lige startet. 
  
Volleyball:  Der kommer nok 3-4 nye medlemmer efter træneren er kommet med i Invictus 
projektet. Afdelingen er nu også involveret i Invictus projektet i form af at de er blevet 
træningspartner med dem. Vi planlægger en afsked kamp inden de rejser til Invictus.  
 
Ad 2 
Underskud på ”kun” 23.049,78kr. Forventet  underskud var 44.062kr. Så det er bedre end 
forventet.  
 
Villy gennemgik regnskabet.  Vi gnaver af vores egenkapital. Der var lidt snak om regnskabet. 
Revision, Villy sætter sig sammen med revisorer og får det godkendt og sender det til Benni 
hurtigt, så det kan sættes op til Lavia Nyt.  
 
 
 



 
Ad 3 
Villy gennemgik budgettet. Basket afviklet pr. 30. juni 2016. 
 
Lene LS mener, at der er en fejl i regnearket, men Villey forklarer hvordan det hænger 
sammen og der er ikke nogen fejl.  
 
Vores egenkapital er på 48.720,30kr pr. 31. december 2015. Likvid formue er 40.299,30, 
(8500kr af disse er hensat i bueafdelingen) 
 
Konklusion: Det er besluttet at der skal udskrives et ekstra kontingent på 150kr i 2016 og 
kontingentet forhøjes med 200kr for voksne og 100kr for børn, om året i 2017. Det er stillet 
som forslag til generalforsamlingen 2016.  
 
Ad 4 
Forslag om engangsforhøjelse i år og permanet forhøjelse i 2017 (se punkt 3).  
Generalforsamlingen afholdes i teatercafeen, som er flyttet til 1. sal. Forbered medlemmer på 
at tage elevator nøgler med.  
 
Søren genopstiller formand  
Benni genopstiller næstformand  
Søren genopstiller som redaktør 
Villy spørger Brian om han er villig til genvalg som revisor  
Lykke spørger Henrik om han er villig til genvalg som revisorsuppleant   
 
Søren skriver ud om kandidater til pokaler.  
 
Søren har inviteret Ole Ansbjerg til at være dirigent til generalforsamlingen og det har han 
takket ja til.  
 
Punkt 5 er flyttet op før punkt 2 
 
Ad 6: 
Lykke fortæller, at alle lokaler er genansøgt for sæsonerne 2016 – 2018. 
 
Villy forklarede den fejl der var blevet pointeret i bowling, så ikke var en fejl. Det passer. Se 
punkt 3.  
 
10. februar 2016 Lykke Christensen 
 
   
 


