
Bestyrelsesmøde	  d.	  24.	  september	  2015	  kl.	  19.00	  
	  
Dagsorden:	  

1. Meddelelser	  fra	  formanden	  
2. Opfølgning	  på	  budget	  2015	  
3. Tidsplan	  for	  indkaldelser	  af	  ønsker	  til	  budget	  2016	  
4. Klubliv	  Danmark	  –	  hvordan	  går	  det	  med	  det?	  
5. Hjemmesiden	  –	  plan	  for	  færdiggørelse	  af	  hjemmesiden	  og	  bestyrelsens	  side  	  
6. Nyt fra afdelingerne	  
7. Evt.	  

	  
Fremmødt:	  Benni,	  Søren,	  Kjeld,	  Helle,	  Birthe,	  Lene	  LS,	  Villy,	  Lene	  M	  og	  Lykke	  
	  
Afbud:	  Frank,	  Lene	  ND	  og	  Morten	  
	  
	  
Ad	  1	  
Vi	  har	  fået	  en	  mail	  fra	  Københavns	  kommune	  om	  at	  tilskud	  til	  varmtvandsbassinerne	  er	  lagt	  
om	  og	  der	  ikke	  længere	  kan	  opnås	  tilskud	  til	  Sundbyvang.	  Vi	  er	  blevet	  tilbudt	  tilskudstider	  i	  
bassinet	  på	  Amager	  Hospital.	  Vi	  skal	  tage	  imod	  tilbuddet,	  hvis	  vi	  kan	  være	  der	  i	  bassinet.	  
Transport	  mulighederne	  er	  de	  samme	  og	  måske	  endda	  bedre	  til	  Amager	  hospital.	  Der	  vil	  ikke	  
være	  længere	  for	  de	  fleste	  til	  Amager	  hospital.	  Lene	  LS	  tager	  kontakt	  til	  Københavns	  
kommune	  og	  hører	  mere.	  Lykke	  tager	  kontakt	  til	  Tanja	  og	  orienterer	  hende,	  da	  hun	  har	  
ansvar	  for	  torsdags	  holdet.	  Der	  er	  svar	  frist	  d.	  2.	  oktober,	  obs	  på	  denne	  dato	  ellers	  mister	  vi	  
tider	  og	  kan	  risikere	  at	  skulle	  betale	  for	  tider	  i	  fremtiden.	  	  
	  
Deadline	  på	  Lavia	  Nyt	  er	  d.	  26.	  september	  2015.	  Send	  artikler	  og	  massere	  af	  billeder.	  
	  
Ad	  2	  
Villy	  og	  Søren	  har	  lavet	  status	  på	  regnskabet	  pr.	  22.	  september	  2015.	  Det	  ser	  rigtig	  godt	  ud.	  
Faktisk	  ser	  det	  ud	  som	  det	  altid	  gør	  på	  denne	  tid	  af	  året.	  Et	  større	  overskud	  selvom	  budgettet	  	  
i	  starten	  af	  året	  vist	  noget	  andet.	  Det	  giver	  god	  luft	  i	  budgettet	  og	  det	  skyldes	  til	  dels	  
kontingent	  forhøjelse.	  	  
	  
Deadline	  for	  at	  melde	  transport	  tilskud	  til	  Villy	  for	  2.	  halvår	  er	  d.	  1.	  december	  2015.	  	  
	  
Der	  er	  kommet	  ansøgning	  om	  ekstra	  bevilling	  fra	  Bueskydning	  på	  ca.	  20.000kr.	  Birthe	  
beretter	  om	  run	  på	  medlemmerne	  de	  seneste	  måneder	  og	  derfor	  mangler	  de	  udstyr.	  61	  
personer	  har	  været	  igennem	  afdelingen	  på	  små	  3	  uger.	  14	  har	  meldt	  sig	  ind	  allerede.	  	  Der	  er	  3-‐
4	  personer,	  der	  gør	  et	  enormt	  stykke	  arbejde	  i	  afdelingen.	  Uden	  dem	  var	  det	  ikke	  gået	  så	  godt	  
med	  den	  nye	  tilgang.	  	  	  
Søren	  anbefalede,	  at	  vi	  bevilgede	  dette.	  Der	  var	  kun	  positive	  tilkendegivelser.	  Det	  blev	  
bevilget.	  	  
	  
Der	  er	  også	  kommet	  ansøgning	  om	  ekstra	  bevilling	  til	  volleyball	  på	  6000kr.	  De	  er	  blevet	  
inviteret	  med	  til	  en	  af	  spillerrunderne	  i	  det	  Engelske	  mesterskab,	  af	  deres	  gode	  venner	  fra	  
London	  Lynx.	  Det	  er	  at	  stævne	  hvor	  der	  er	  chance	  for	  at	  spille	  nogle	  gode	  kampe,	  da	  flere	  hold	  



er	  på	  vores	  niveau.	  Bevillingen	  skal	  kun	  gælde	  hvis	  Copenhagen	  Sit	  Cup	  koster	  mere	  en	  
beregnet.	  Der	  var	  kun	  positive	  tilkendegivelser	  Det	  blev	  bevilget.	  	  
	  
Søren	  sagde,	  at	  andre	  afdelinger	  også	  kunne	  søge	  en	  ekstra	  bevilling	  hvis	  det	  blev	  nødvendigt.	  
	  
Villy	  ønskede	  mailadresser	  på	  så	  mange	  medlemmer	  så	  muligt,	  så	  han	  hurtigere	  kan	  komme	  i	  
kontakt	  med	  hvert	  enkelt	  medlem.	  Det	  bliver	  påført	  indmeldingsblanketten.	  	  Alle	  	  
kontaktpersoner	  i	  afdelingerne	  opfordres	  til	  at	  sende	  mailliste	  over	  medlemmer	  til	  Villy.	  
	  
Villy	  har	  arbejdet	  på	  forskellige	  nye	  tiltag	  i	  løbet	  af	  sommeren.	  De	  er:	  

-‐ Gæstekort,	  som	  på	  næste	  side	  indeholder	  en	  indmeldingsblanket.	  Meningen	  er	  at	  man	  
udfylder	  et	  gæstekort	  når	  man	  kommer	  første	  gang	  og	  med	  gennemslagspapir	  udfylder	  
den	  med	  det	  samme	  indmeldingsblanketten.	  Disse	  opbevares	  i	  en	  dertil	  indrettet	  
mappe	  og	  deri	  kan	  man	  holde	  øje	  med	  hvornår	  prøvetiden	  er	  overstået	  og	  derefter	  
sende	  indmeldingsblanketten	  til	  kassereren.	  Villy	  vil	  gerne	  lave	  mapper	  til	  de	  
afdelinger	  der	  ønsker	  det	  .	  Bueskydning	  har	  prøvet	  dette	  og	  det	  er	  en	  god	  måde	  at	  
holde	  styr	  på	  alle	  de	  nye	  de	  har	  haft	  den	  seneste	  tid.	  	  

-‐ Kontoudtog	  hvor	  man	  kan	  se	  hvor	  meget	  man	  har	  liggende	  af	  penge	  i	  afdelingen.	  
-‐ Medlemsliste	  hvorpå	  man	  bl.a.	  kan	  se	  hvem	  der	  skylder	  kontingent.	  
-‐ Status	  regnskab	  for	  egen	  afdeling.	  
-‐ Skema	  til	  brug	  for	  budgetlægning	  i	  den	  enkelte	  afdeling.	  Den	  indeholder	  poster	  for	  

indtægter	  og	  udgifter.	  Poster	  som	  også	  bruges	  i	  regnskabet.	  Skemaet	  er	  delt	  op	  i	  
måneder	  og	  meningen	  er	  at	  hver	  afdeling	  bruger	  dette	  skema	  til	  at	  lave	  deres	  budget	  
og	  det	  kan	  give	  overblik	  over	  hvor	  på	  året	  de	  enkelte	  udgifter	  ligger.	  Det	  smarte	  er	  at	  
skemaet	  er	  elektronisk	  og	  beløbene	  automatisk	  overføres	  og	  selv	  laver	  beregning.	  	  

-‐ Elektronisk	  skema	  over	  transport	  udgifter	  til	  stævner.	  
-‐ Elektronisk	  skema	  over	  skattefrie	  godtgørelser	  til	  ulønnede	  trænere.	  	  

Alle	  tilkendegav	  at	  det	  var	  nogle	  gode	  forslag.	  Aftalen	  er	  at	  dette	  referat	  sendes	  til	  Søren,	  som	  
sender	  det	  ud	  til	  alle	  afdelinger	  med	  orientering	  om	  disse	  nye	  tiltag,	  vedhæftet	  de	  nye	  
skemaer	  elektronisk.	  Afdelingerne	  giver	  selv	  besked	  til	  Villy	  om	  de	  ønsker	  den	  før	  nævnte	  
medlemsmappe.	  	  	  
	  
Villy	  ønskede	  at	  datoerne	  på	  bestyrelsesmøderne	  følger	  kvartalerne.	  Det	  giver	  bedre	  overblik	  
med	  regnskabet.	  Søren	  sagde	  at	  på	  det	  første	  bestyrelsesmøde	  i	  2016	  laver	  vi	  en	  tidsplan	  over	  
bestyrelsesmøderne.	  
Villy	  laver	  en	  opgørelse	  på	  regnskabet	  for	  afdelingerne	  hvert	  kvartal.	  
	  
Villy	  efterlyser	  trænerkontrakter	  for	  2015.	  De	  er	  lavet	  og	  ligger	  mellem	  de	  papirer	  han	  har	  
fået	  af	  Lene	  LS.	  Vi	  aftaler,	  at	  Villy	  overtager	  opgaven	  med	  at	  lave	  trænerkontrakter	  i	  
fremtiden,	  da	  det	  passer	  godt	  ind	  i	  kassererjobbet.	  Søren	  underskriver	  alle	  kontrakter	  på	  
klubbens	  vegne.	  
	  
Ad	  3.	  
Afdelingerne	  afleverer	  det	  nye	  skema	  til	  budgetforslag	  for	  2016	  til	  Villy,	  senest	  1.	  november	  
2015.	  	  
	  
Ad	  4.	  



Søren	  fortalte	  om	  klubliv	  Danmark	  som	  vi	  nu	  er	  medlem	  af.	  Der	  laves	  artikel	  om	  det	  i	  næste	  
Lavia	  Nyt	  og	  derefter	  er	  vi	  forpligtede	  til	  at	  brede	  det	  gode	  budskab	  i	  afdelingerne	  
	  
	  
	  
Ad	  5.	  
Hjemmesiden	  har	  fået	  et	  nyt	  look.	  Søren	  præsenterede	  hjemmesiden.	  Der	  mangler	  stadig	  ting	  
til	  hjemmesiden	  og	  alle	  afdelinger	  bedes	  gå	  ind	  og	  se	  hvad	  der	  står	  og	  sende	  mere	  tekst	  og	  
billeder	  til	  Villy.	  	  
Søren	  reklamerede	  	  for	  bestyrelsens	  side.	  	  Benni	  præsenterede	  bestyrelsens	  side	  som	  bl.a.	  har	  
en	  intranet	  side,	  kalenderfunktion	  (til	  stævner,	  møder	  mv.)	  og	  en	  elektronisk	  
indmeldingsblanket.	  Vi	  har	  alle	  en	  fået	  en	  brugernavn	  og	  en	  kode	  til	  intranet	  siden	  	  
Vi	  kan	  bruge	  intranettet	  til	  at	  kommunikere	  med	  hinanden,	  lave	  indlæg	  mv.	  
Benni	  sender	  info	  ud	  på	  mail	  til	  os	  alle.	  
	  
Ad	  6.	  
Bordtennis:	  Turneringen	  går	  i	  gang	  nu.	  Mange	  kampe	  i	  GMC.	  De	  har	  fået	  en	  servemaskine.	  
	  
Snooker:	  De	  har	  talt	  med	  Robert	  (GMC)	  om	  de	  sidste	  mangler	  i	  lokalet.	  De	  har	  stadig	  
problemer	  med	  keglespillerne.	  Kjeld	  efterlyser	  hjælp	  til	  medlemmer	  der	  ikke	  betaler.	  De	  har	  
fået	  besked	  på	  at	  de	  ikke	  skal	  spille	  dernede.	  Kjeld	  fik	  nogle	  input	  til	  hvad	  han	  skal	  gøre	  og	  han	  
vil	  skrive	  en	  besked	  til	  dem	  omkring	  reglerne.	  	  
	  
Bowling:	  Har	  været	  til	  første	  stævne.	  
	  
Bueskydning:	  Medlemstilgang,	  se	  under	  punkt	  2.	  Spørgsmål	  omkring	  kontingent	  for	  voksne	  og	  
grænsen	  mellem	  barn	  og	  voksen	  kontingent.	  Man	  betaler	  børnekontingent	  til	  og	  med	  	  det	  18	  
år.	  3	  var	  til	  DM	  og	  de	  vandt	  2	  bronzer.	  
	  	  
Varmtvandssvømning:	  Se	  punkt	  1	  vedr.	  Sundbyvang.	  Sen	  start	  på	  sæsonen	  i	  Håndværkerhaven	  
pga.	  defekt	  pumpe.	  
	  
Volleyball:	  Vi	  har	  haft	  sløv	  start.	  	  5	  sikre	  hold	  til	  Copenhagen	  Sit	  Cup	  og	  et	  usikkert	  hold.	  Det	  
skyldes	  bl.a.	  at	  det	  internationale	  forbund	  vi	  er	  medlem	  af	  har	  valgt	  at	  ligge	  EM	  for	  kvinder	  på	  
samme	  tid	  og	  en	  worldcup	  for	  klubhold	  kort	  tid	  efter.	  Vi	  er	  medlem	  af	  det	  forbund	  netop	  for	  at	  
dette	  ikke	  skulle	  ske.	  Vi	  har	  skrevet	  til	  forbundet	  om	  dette.	  	  
	  	  
Fodbold:	  Intet	  nyt	  
	  
Basket:	  	  Intet	  nyt	  
	  
Ad	  7.	  
Villy	  vil	  høre	  om	  vi	  kan	  ændre	  prøvetid	  for	  nye	  medlemmer	  til	  4	  gange.	  Det	  nuværende	  står	  i	  
vores	  vedtægter	  og	  hvis	  det	  skal	  laves	  om	  skal	  det	  godkendes	  på	  generalforsamlingen.	  Vi	  
udfærdiger	  et	  ændringsforslag	  til	  næste	  generalforsamling.	  
	  



Villy	  ville	  vide	  hvor	  for	  lang	  tid	  skal	  der	  gå	  før,	  at	  han	  sender	  rykkergebyr	  til	  medlemmer	  der	  
ikke	  har	  betalt	  kontingent.	  Det	  skal	  han	  gøre	  midt	  februar	  og	  midt	  september.	  	  
	  
26.	  september	  2015	  Lykke	  Christensen	  


