
Referat af bestyrelsesmøde d. 14. maj 2012 
 
Dagsorden: 
 

1. Orientering fra formanden 
2. Orientering fra kassereren 
3. Evaluering af generalforsamlingen 
4. Lavia Nyt – Nyt fra redaktøren 
5. Nyt om kørestolsbasket 
6. Kort nyt fra afdelingerne 
7. Evt.  

 
Fremmødt: Kjeld, Frank, Benni, Søren, Lykke, Lene LS, Lene M, Birthe og Helle 
 
Fraværende: Lene D 

 
Ad 1.  
Søren indledte med at fortælle kort om det fokus der er på haltider i Grøndal centret.  
Lykke tog over og fortalte om det arbejde hun er i gang med. Hun er ved at kortlægge alle vores tider, så vi 
kan få de rigtige tider meldt ud til Grøndal centret. Det er vigtigt,  at vi udnytter alle vores tider og får meldt 
afbud på de tider vi ikke bruger.  
Lykke havde lavet en oversigt over alle vores træningstider, som blev omdelt. Den er ikke helt færdig, da 
der mangler nogle oplysninger fra afdelingerne. Derfor er der også omdelt et spørgeskema til afdelingerne 
om træningstider. Det skal returneres til Lykke hurtigst muligt i vores post boks i Grøndal centret.  
Lykke minde om at det er vigtigt, at vi får registeret alle vores træningstider på interbooking systemet i 
Grøndal centret. Afbud skal vi selv indberette på internettet.  
Der kommer en banestatistik fra Grøndal centret hver uge og der ligger vi i midten. Det betyder at vi 
registrer tider, men ikke alle tider. Lykke venter på svar fra Grøndal centret om vi kan få en deltaljeret 
oversigt, så vi kan rette op på fejl og mangler. 
Det er Lykke der står for alt vedr. lokaler i klubben. 

Afbud skal meldes til Lykke mindst 24 timer før træningstiden. 
 
Søren fortalte, at vi har fået en mail fra en teamleder i Grøndal centret der hedder Lars (den er indsat 
herunder til orientering). Søren læste den op og fortalte, at vi tager en snak med Grøndal centret om det og 
får det løst. 
 
Kære Lavia. (Lykke og Søren) 
 
Vi er ad omveje blevet gjort bekendt med, at I giver nogle af jeres tildelte badmintontimer til kontingent 
betalende medlemmer, der ikke er fysisk handicappede. 
 
Hvis dette er sandt, vil vi gøre opmærksom på, at det er i strid med folkeoplysningsloven og Københavns 
Kommunes fordelingskriterier.  
 
Som det formodentlig er jer bekendt, så bliver handicapklubber/organisationer prioriteret højest i.f.m. 
tildeling af haltider – ja endda før børn og unge, som ellers har meget høj prioritet i kommunen.  
Kl. 17-20 er defineret som prime-time og skal tildeles børn og unge. 
 
Dermed kan disse tider selvsagt ikke benyttes af voksne ”ikke-handicappede”. 



 
Såfremt vores informationer er korrekte, må vi derfor pålægge jer omgående at standse denne praksis, og 
hvis der er tider, I  ikke benytter til handicapidræt, så bedes I orientere os, så disse kan blive fordelt i.h.t. de 
gældende fordelingsregler. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer snarligt. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
Lars Lückow 
Teamleder 
  
_________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Kultur- og Fritidsforvaltning 
Team Nord - Øst 
Grøndal Centret 
  
Hvidkildevej 64 
2400 København NV. 
  
Tlf.       38341109 
Dir. tlf.  38160264 
Mobil:    20108181 
Email :  Z64J@kff.kk.dk 
 
Søren efterspurgte lager plads på hjemmesiden, så vi kan have klubbens arkiv deroppe. Vi kan have et 
lukket forum for bestyrelsen og et for klubbens medlemmer.  Lene M vil sørge for dette. 
Lene efterlyste i den forbindelse materiale om afdelingerne til hjemmesiden.  
 
Ad 2.  
Regnskab pr. 14. maj 2012, omdelt.  
 
Der er pt. 147 medlemmer og en der skylder i fodbold.  
 
Vores underskud er 18849,97kr pt.  
 
Lene LS fortæller at farve partronen på kopimaskinen er ved at løbe tør og hvad gør vi så. Det er dyrt at 
købe ny. Søren mener, at vi venter til den er løbet helt tør også tager vi op hvad vi gør. Det blev besluttet. 
  
Transport tilskud første halvår 2012 skal til Lene inden d. 25. juni 2012. 
 
Ad 3.  
Søren sagde at det irriterede han lidt, at vi ikke havde forberedt forslag om ændring af vedtægter med 
indkomne forslag, noget bedre til generalforsamlingen og det skal vi arbejde mere på.  
 
Ad 4.  
Der er deadline 6. juni 2012.  
 
Ad. 5. 
Der er kommet træningstider til kørestolsbasket og de starter efter sommerpausen. Voksne træner onsdag 
og lørdag. Børn om lørdagen. Alle tider er i hal K.  
Birthe ville gerne vide om vi skal betale for stole. Det skal vi ikke. Det er noget spillerne selv skal stå for. 

mailto:Z64J@kff.kk.dk


Der er kom og prøv basket dag lørdag d. 26. maj 2012 fra 10.00 – 13.00 i hal K.  
   
 
Ad 6.  
Badminton:   Intet nyt 
Bordtennis:  Endte som nr. 2 i turneringen. Træner til maj med. Flere interesserede nye, 
  som måske bliver medlemmer. 
Bowling:  Skal spille FM d. 2. juni i GC fra kl. 9.00. Det går godt. Helle holder ferie i sidste 
  3 uger af juni, så der er oplæring af de andre i afdelingen. 
Bueskydning:  De er gået på græs og Københavns bueskytter spiller på deres tider i Grøndal 
  centret, men det er uklart om de registrer tider. De vil gerne overtage flere af 
  vores tider, men vi holder i. Ellers går alt godt. 
Fodbold:   Ligger midt i bedste række og det går godt 
Snooker:  Der er måske nye medlemmer på vej. Hjemmeturneringen er på vej mod 
  afslutning. Der skal vælges ny formand, da Birgit desværre er gået bort.  
Varmtvandssvømning:  Det går godt. De går snart på sommerferie. 2 medlemmer om torsdagen  
  bruger 1 time på omklædning, som er for lang tid. Lene LS holder øje med 
  situationen. 
Volleyball:  Der går godt. De har været til stævne i England, som gik godt og de kom i 
  semifinalen. Læs mere i Lavia Nyt.  
 
Ad 7.  
Birthe ville høre om DHIF kan hjælpe med at skaffe udendørs baner til bue, der er billigere end dem vi har 
nu. Måske kan Ole Ansbjerg hjælpe. Det er aftalt at Birthe undersøger dette. 
 
Søren takkede af.  
 
17. maj 2012 Lykke Christensen 
 


