
Referat af bestyrelsesmøde d. 12/11 kl. 19.00 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 
2. Budget for 2016 – på baggrund af afdelingernes ønsker 
3. Varmtvandssvømning i 2016 – efter, at der nu kræves betaling for at benytte 

Sundbyvang 
4. Klubliv Danmark – hvordan går det? 
5. Nyt af afdelingerne 
6. Evt.  

 
Fremmødt:  Søren, Birthe, Villy, Lykke, Benni, Kjeld, Morten, Helle, Frank og Lene LS 
Afbud: Lene M,  
 
OBS! Lene D er ikke længere en del af bestyrelsen, da Lene LS tager sig af 
varmtvandssvømning og badminton er nedlagt.  

 
Ad 1 
Ingen meddelelser.  
 
Ad 2 
Villy gennemgik regnskabet som det ser ud pt. engskabet pt. Villy gennemgik. Det ser ud som 
om vi ender omkring 0kr for året.  
202 medlemmer pr. d.d. 
 
Kun 2 afdelinger har meldt medlemsfremgang i 2016 og Villy vil gerne høre om de andre 
afdelinger lukker når der ikke er flere i afdelingen. Han siger det mest for at provokere til at vi 
husker arbejdet med at skaffe medlemmer.   
Søren, det er et stort arbejde og vi forsøger, dog ofte forgæves. Der har dog været stor 
fremgang i bowling, bueskydning og basket.  
Villy viste udregning af tilskud pr. medlem. Tilskuddet bliver nok det samme i 2016. 
Hvis alle afdelinger får deres ønsker opfyldt og tilskuddet holder for 2016 så ender vi med et 
overskud 9167kr (med Sundbyvanghallen, som vi skal til at betale for). 54658kr underskud 
hvis vi ikke tager transporttilskud DHIF med. Transporttilskuddet kan ikke regnens med som 
en indtægt i budgettet.   
Vi kan budgettere til 50% i transport tilskud og kalde det eksternt tilskud. 
Budgetark skal afleveres tilbage elektronisk fra alle afdelinger, så er det nemmere at arbejde 
med for Villy. Hjælp kan hentes hos Villy, hvis man er i tvivl.  
Konto 0019 er ændret til anden udgift og bliver en skraldespand til alle de udgifter som man 
ikke kan placere andre steder. Så må man i afdelingen lave regnskab over de udgifter ved 
siden af og have en fælles udgift under anden indtægt i budgettet. 
Budgetskema er delt op i variable og faste udgifter. Det er kun de variable udgifter der kan 
beskæres.  
 
Budget 2016 kører vi på med en reduktion til 50% i DHIF transport tilskud. Det giver et 
underskud på 31913kr på budget 2016.  
 



Medlemslister omdelt nu med mailadresser. Alle afdelinger bedes sende de sidste 
mailadresser ind til Villy. Villy sender opkrævninger på kontingent mv.  på mail. Det fungerer 
bedre.  
 
Villy, vil gerne ændre medlemsnumrene så de passer med afdelingerne. Det koster på PBS 
siden. Alle skal tilmelde PBS igen og der skal sendes papir girokort ud første gang 
efterfølgende, det er også en udgift. Vi dropper forslaget.  
 
Transport regnskab til Villy inden 1. december 2015. DHIF 
 
Ad 3 
Sundbyvang bliver i fremtiden et betalings bassin. Vi har fået tilbudt nye tider på Amager 
Hospital, men det er dårligere vilkår for os. Beslutning er taget i Kultur- og 
Fritidsforvaltningen og er fastholdt. Vi har besluttet at beholde torsdags holdet, da de har 
mest brug for hjælpemidlerne i Sundbyvang. Hjælpemidlerne er ikke de samme på Amager 
hospital. 
Lykke skriver tilbage til dem om at vi beholder torsdagsholdet og betaler. Tirsdags holdet 
rykker til Amager hospital. Ca. udgift 16000kr om året til Sundbyvang. 
 
Ad 4  
Søren delte materiale ud til afdelingerne. Opfordring til at alle i afdelingerne at få medlemmer 
tilmeldt.  
 
Ad 5 
Snooker: Har fundet en løsning på de sidste problemer. Arbejder på en samarbejdsløsning. 
Turnering aflyst. 
 
Basket: Villy sender indmeldelsesblanketter til Morten. Stoleaftale til fondstole er ved at blive 
lavet. Der skal betales et depositum, som indbetales til Villy. De tager ikke nye medlemmer 
ind, d de mangler stole. De søger dog fonde til nye stole. Forsikring på basket skab, Villy og 
Søren kigger på det. 
 
Bordtennis: Intet nyt 
 
Bowling: Det går godt. Stående hold ligger på 1. plads, drenge ligger på 1. pladsen og piger på 
2. pladsen i samme række. Helle skriver rettelse om hjemmeside til Villy  
 
Bueskydning: 60 medlemmer. Forholdet til KBL er stadig dårligt. KBL har skrevet mail til os 
om de ikke vil betale udebane, halvdelen, i år og de slutter mail med at foreslå at de 2 klubber 
slåes sammen med os. Der er ikke plads til 2 klubber i samme lokale er deres argument. Birthe 
har undersøgt i GMC. Det virker helt hen i vejret at de først løber fra en betalingsaftale og 
derefter vil samarbejde.  
Bueskydning har undersøgt, at de skal ikke betale events i træningstiden og Søren har bedt 
om det på skrift fra GMC.  
 
Varmtvandssvømning: Flytningen. Torsdag 18.15 – 19.10 søges. Mangler måske træner på 
tirsdagsholdet, da Poul er livredder på Sundbyvang og måske ikke kan flytte med.  



Fodbold: Spiller og lille fast klikke der holder i.  
 
Regnskabsafdelingen: Villy: Overveje at sende på PDF fil af Lvia Nyt på hjemmesiden. Søren 
mener, at det er en dårlig ide fordi folk vil have et blad i hånden og annoncerne sælger fordi 
bladet kommer på tryk.   
Villy har opdateret hjemmesiden med diverse ting.  
 
Volleyball: Sit cup gik godt. En lille turnering med 5 hold, men det gik strygende med en masse 
god volley. Om søndagen tog vi alle hold med på sightseeing. Vi tager snart til stævne i 
London.  
 
Ad 6  
Helle, hvad med julefrokost? Søren siger, at det går strygende 
Lene LS: Rettelser i Lavia Nyt: Passiv medlemmer 300kr og ret Lene LS adresse og mail. Lene 
sender mail adresse ud til alle.  
Lene LS: Hvis vi får over 200 medlemmer skal vi selv betale for de Lavia Nyt der er over 200 
stk. Søren tager en snak med trykkeren om omdeling. Morten arbejder i et omdelingsfirma og 
der er flere muligheder og nogen vil have det PDF fil. Der skal være en valgmulighed for 
medlemmer.  
 
29. november 2015 Lykke Christensen 
  
 
  


