
Referat af bestyrelsesmøde d. 12. januar 2012 

Dagsorden: 
 

1. Nyt fra formanden 
2. Nyt fra kassereren og status på regnskab 2011 
3. Budget for 2012, herunder takster, lønninger, og kontingent 
4. Dato for generalforsamling 
5. Nyt fra afdelingerne 
6. Evt.  

 
Tilstede: Kjeld, Helle, Birthe, Lene M, Lene LS, Frank, Lykke, Søren, Benni og Lene D. 

Afbud: Birgit 

Ad 1.  
Søren havde intet nyt. 
 
Ad 2.  
Regnskab blev omdelt og Lene er næsten færdig med regnskabet for 2011 
 
Underskud for 2011 er på 149.794,60kr pt. pga. af fest og det aktivitetstilskud vi har betalt tilbage. Uden 
disse 2 poster ville regnskabet have balancereret. 
 
Der er 4 der skylder pr. 31. december 2011. Afdelinger orienteret. Der er 2 i fodbold, 1 i 
varmtvandssvømning og 1 passivt medlem. Vi er 141 medlemmer i alt pr. 31. december 2012. 
 
Den ene revisor har meldt sig ud, så suppleanten skal i træde til. 
  
Ad 3.  
Lene LS har lavet et forslag til, hvordan vi kan få mere i tilskud ved at sætte kontingent og deltager betaling 
til stævner op. Vores medlemstal er faldet, derfor har vi skulle betale tilskud tilbage. Højere kontingent 
giver mere i tilskud fra folkeoplysningen.  
Vi debatterede kontingent forhøjelse og deltager betaling til stævner en del og konklusionen blev: 
  

- Deltager betaling til stævner skal være en 1/3 af den samlede udgift til stævner, dog max 600kr.  

- Kontingentstigning for 2. halvår af 2012 til:  

  Voksne: 400kr, halvårligt 

  Børn: 200kr, halvårligt  

  Passive: 200kr, årligt (først fra 2013, da de kun opkræves årligt i januar) 

Takster og lønninger til ulønnede trænere ændres iht. gældende takster, hvis ikke der er nogen drastiske 
ændringer i taksterne fra SKAT. De nye takster er ikke oplyst endnu. Lønninger til lønnede trænere er 
uændret. 
 
En træner der dyrker idræt i en anden afdeling skal betale kontingent.  
 
Ad 4.  



Generalforsamlingen bliver d. 29. marts 2012 kl. 19.00. Lykke bestiller lokale. Indkaldelse, regnskab, budget 
og beretning kommer i Lavia Nyt. 
Ad 5. 
Fodbold:  De spiller indendørs ellers ikke noget nyt. 
Varmtvandssvømning: Intet nyt. 
Bordtennis:  De er ikke så mange ellers ikke noget nyt. 
Bueskydning:  Intet nyt. 
Bowling:  Går godt. Mange fremmøder. 
Snooker:  Birgit er meget syg og Kjeld har taget over indtil videre. Han vil gerne vide  
  hvad det bliver til med de nye tider om mandagen. Lykke rykker Grøndal  
  centret. 
Badminton:  Intet nyt. 
Volleyball:  Er kommet godt i gang med træningen. 
 
Ad 6. 
Søren: Der er deadline på Lavia Nyt d. 11. februar 2012, så det kan nå at komme ud i god tid inden 
generalforsamlingen.  
 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 8. marts 2012 kl. 19.00, hvor vi bl.a. skal fordele hvem der skal have vores 
vandre pokaler. Tænk over muligheder.  
 
13. januar 2012 Lykke Christensen  

 


