
Referat af bestyreslesmøde, torsdag d. 10. november 2016 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden   
2. Orientering ved formanden   
3. Opfølgning på budget 2016   
4. Forslag til budget for 2017  a. Villy sender materiale ligesom sidste år, som skal 

returneres senest onsdag d. 9.11.   
5. Orientering om lokalesituationen   
6. Lavia Nyt – nr4 – 14.11.   
7. Bestyrelsesmøder – 2.2.2017 (forberedelse af generalforsamling).   
8. Kort nyt fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 
 Varmtvandssvømning og Volleyball)   

9. Evt. – herunder hvem tager kage med til næste møde?   
 
 
Fremmødt: Søren, Benni, Kjeld, Helle, Lene LS, Thomas, Villy og Lykke   
 
Afbud: Lene M 
 
Ikke fremmødt: Frank 

 
Ad 1 
Ingen kommentarer til dagorden. 
 
Ad 2 
Søren fortalte om hjemmesiden. Der er en testfase med elektronisk tilmeldingsblanket i gang. 
Bladet bliver lagt op når det udkommer. Vi skal være bedre til at ligge noget op.  
 
Søren siger, at vi skal tænke over kandidater til vores vandrepokaler. Vi beslutter det på 
næste møde. Regler for pokaler bliver lagt op på hjemmesiden. 
 
Tovekokkens cafe i GMC fungerer ikke. Lykke og Søren vil tage kontakt til dem og GMC. 
 
Erfaringsudviklingsmøde bliver d. 1. december 2016. Udvikling indenfor handicapklubber.  
  
Ad 3 
Villy gennemgik regnskab med status pr. 9. november 2016. Der er et overskud på ca. 
20.000kr. 
 
Medlemsgebyr til Københavns kommune er suspenderet de næste 2 år. Ligeledes er gebyret 
for medlemmer der bor udenfor Københavns kommune suspenderet.  
 
Søren siger, at det ser rigtig godt ud. Det var det rigtige vi gjorde med kontingent forhøjelse. 
 
 
 



Ad 4 
Villy gennemgik budgettet for 2017. Snooker og bordtennis har ikke afleveret budget tal, så 
tal for 2016 er brugt.  
Det budget viser et overskud på 28.034kr. 
 
Kørselsregnskab skal afleveres d. 12. december og Villy sender en mail ud hvornår han skal 
have tallene fra os.   
 
Ad 5 
Lykke roser alle for at huske at registrere tider. 
 
Kjeld fortæller om lokale situationen i Snooker. Der sættes bander op, da keglefolkene ikke  
respekterer deres træningsområde. Der har været afholdt møde med GMC. Søren siger, at det 
er dårlige forhold dernede og han gerne deltager i det næste møde omkring lokalet. 
 
Ad 6 
Helle og Thomas siger, at det er godt med indblik i afdelingerne. 
 
Søren siger, at deadline til næste nummer er 14. december 2016. Det er julenummer, så kom 
med lidt fra alle afdelinger. Om ikke andet en julehilsen. 
 
Ad 7 
Næste møde er 2. februar 2017, der skal vi forberede generalforsamling. 
 
Julefrokost, udvalget er Kjeld, Helle og Lene LS. Dato er d. 13. januar 2017.  
 
Ad 8 
Bordtennis, intet nyt 
 
Bowling, det går fint. 1 nyt medlem. Alle ligger på 1. pladser i deres puljer. 
 
Bueskydning, det går fint. Massere af nye medlemmer og kommer til stævner. Især en dreng 
vinder til nogle stævner. Stor fremgang i stævne deltagelsen. Mangler uddannede trænere. 
Prøver at få folk ud på kurser.  
 
Fodbold, intet nyt 
 
Snooker, turneringer er rigtig svært. Turnering er udskudt til næste år. Intern turnering 
kører. Måske kan de deltage rask turneringer. 
 
Varmtvandssvømning,  det går godt. 1 nyt medlem og 1 på prøve. Lene har undersøgt tider 
om onsdagen i Lions på Tuborgvej. 500kr pr. time. Prøver også at høre på PTU.  
 
Volleyball, Sit Cup gik rigtig godt og vi har fået meget fine tilbagemeldinger. Der har været 
massere af opmærksomhed fra alle sider. Ole Ansbjerg vil tage de gode historier med til DHIF 
og gøre opmærksom på os. 1 nyt medlem. 
 



Ad 9 
Villy, medlemskartoteket kan sende mails ud til alle. Det kan evt. bruges til generalforsamling 
og andre ting, der skal orienteres om. Søren siger, at Lavias venners banko spil kunne sendes 
ud som besked. 
 
Lykke tager kage med til næste møde. 
 
13. november 2016 Lykke Christensen 
 
 


