
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 5.august 2020 kl. 19.00  

1.Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering ved formanden 

3. Opfølgning på budget 2019 

4. Forberedelse af generalforsamlingen d. 26. august (husk Lavia Nyt nr 2) 

a. Beretning 

b. Dagsorden 

c. Pokaler 

d. Evt. spisning 

5. Status fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker,Varmtvandsgymnastik og 

Volleyball) 

6. Lavia Ny 

Nr.3. d. 2.9.; Nr.4 d. 4.11. 

7. Lavia fylder 70 år i 2021; hvordan skal vi markere det?-nedsættelse af udvalg 

8. Evt. 

9. Næste møde 4.11.2020; kage: Benni 

Tilstede: Tanja, Villy, Søren, Benni, Frank og Keld. 

Afbud: Helle, Stine, Lene og Poul. 

1. Dagsorden vedtaget. 

2. Handleplaner fra alle afdelinger ligger på hjemmesiden bortset fra fodbold og bordtennis. Keld skriver til Lene, 

som kan kontakte hallen ang. snookers ønske om at rykke spilledagen grundet meget støj fra bowling. Søren tager 

med Helle ind og taler med baneansvarlig for bowlinghallen. Søren havde skrevet en ansøgning om 40.000 kr. for 

specielt udsatte grupper, men desværre fik vi afslag, da puljen var tom. Nogle få anmodninger om tilbagebetaling af 

kontingent er høfligt afvist som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde. Tanja sender nogle blomster til Poul.  

3. Der vil være et plus i forhold til udgifterne, grundet afdelingerne har ligget stille, undtagen bue. Nuværende er der 

et overskud på 145.000 kr., men der kommer selvfølgelig nogle udgifter i efteråret. Derfor har vi ikke brug for en 

kontingentforhøjelse i år. Lokalelejeudgiften bliver formodentlig dækket af kommunen, da vi er en handicapklub.  

4.  Ole Ansbjerg kan ikke være dirigent i år, men Søren har skrevet til Jens Winter, som var der sidste år. 21.8 er der 

reception for Ole, grundet han går på pension. Beretningen er ikke forandret siden sidst på nær datoen og 

overstregning af kontingentforhøjelse, samt lokalelejen. Sørg for at de der skal have pokaler også er til stede. Vi 

køber øl, vand, kaffe og te i cafeen, og Tanja tager kage med. Villy organiserer noget udskåret frugt.  

5. Bordtennis, bowling og fodbold er ikke begyndt endnu. Bueskydning er stadig ude og skal ind i september. Stine 

har lavet et børnehold. Fodbold starter første mandag i oktober. Snooker startede i mandags. Varmtvandssvømning 

starter torsdag i denne uge. Volleyball kunne ikke starte, da GMC ikke har kunnet opfylde kravene til nødvendig 

hygiejne bl.a. på gulvet i Hal K,  men håber på at komme i gang medio september. Copenhagen SitCup aflyst i år. 

Medlemssituationen er lidt ustabil i øjeblikket.  

6. Alle afdelinger kommer med det sædvanlige lille indlæg.  

7. Vi tager jubilæum’et næste år op på generalforsamlingen, da nogen måske havde nogle gode ideer. Søren tænker, 

man kunne kombinere med en sportslig begivenhed. Det ville nok være bedst, hvis nogen fra bestyrelsen var primus 

motorerer i et festudvalg og forhåbentlig kunne rekruttere nogle flere fra generalforsamlingen.  

Referant Benni 

 

 



  


