
Bestyrelsesmøde d. 17. februar 2014 
 
Dagsorden: 

1.  
2. Budget 2014 
3. Projekt ”Play on” – status 
4. Baneregistrering og aktivitetsregistrering  
5. Lavia Nyt – Nyt fra redaktøren 
6. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 

Varmtvandssvømning og Volleyball) 
7. Næste bestyrelsesmøde 
8. Evt.   

 
Fremmødt: Søren, Benni, Frank, Lene LS, Lene D, Lykke, Birthe, Mikael og Lene M 
 
Afbud: Kjeld, Helle 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ad 2 
Søren har snakket med Kaya og han vil gerne gå fra lønnet til ulønnet træner. Det gør han pr. 1. februar 
2014. Vi har herefter et princip om at vi ikke ansætter lønnede trænere, medmindre der er tale om en hel 
ekstraordinær situation. 
 
Fodbold deltager ikke i DAI's turnering og der skal ikke betales kontingent til det. 
 
Forudsætninger, som Søren også vil fremlægge på generalforsamlingen: 
 

- Vederlag kun til kassereren 
- Deltagerbetaling sat op (50%, dog højest 800kr) 
- Ingen lønnede trænere, kun ulønnede 

 
Lene LS fortæller at budgettet viser et lille overskud på 5293kr. 
 
Birthe er bekymret om at der ikke er penge til administration.  
Søren fortalte der i princippet selvforvaltning i afdelingerne, så afdelingen finder selv ud af hvad pengene 
skal bruges på. Der må sendes bilag til Lene LS som kan refundere frimærker osv. 
 
Budget bæres videre til generalforsamlingen. 
 
Trænerkontrakter kører fra januar 2014 - marts 2015 det næste år. På den mådefølger kontrakterne i 
fremtiden vores generalforsamling.  Lykke laver dem klar. Kaya gælder fra februar i år som ulønnet og 
lønnet i januar 2014. 
 
Ad 3 
Lene M har sendt en status. Hun mødte selv senere på mødet og gav en beretning af forløbet. Der er lavet 
en evaluering af forløbet, som kommer senere på året. Søren har også skrevet lidt om i beretningen for 
2013, som kommer i næste Lavia Nyt.  
 



Ad 4 
Lykke roste alle for at huske at registrere. Vi har nogle aflysninger, men det er ikke noget vi skal være 
nervøse for. 
 
Søren fortæller om snooker sagen. Der er indstillet til at vi får noget af det gamle rum tilbage til snooker. 
Lars Lükow skal beslutte det og han er positivt indstillet. Vi har fortalt GMC om vores økonomiske situation 
og hvor meget det påvirker at vi har en afdeling der ikke kan træne. Vi har ikke hørt noget endnu og er 
blevet lovet et svar indenfor 14 dage, som er snart. 
Vi forlod mødet med GMC med en positiv fornemmelse om at vi kommer tilbage i det oprindelige rum. 
 
Aktivitetsregistreringen kan gøres nemmere for 2013, fordi vi har vores baneregistrering. Lykke sender dem 
til Lene LS. 
I 2014 bliver det nemmere, da reglerne for dette er ændret. 
 
Ad 5 
Lavia-Nyt er sendt til trykker i dag. 
Vi mangler materiale og Søren beder om flere indspark. 
Deadline for nr. 2 er d. 1. juni 2014. 
 
Ad 6 
Basket har været i Malmø til et elitestævne de var blevet inviteret til. De fik nogle gode kampe og en masse 
erfaring med hjem. De kunne ikke stille hold om søndagen og ville melde afbud. Så blev de mødt af 
bødeforlæg på 20.000kr fra svenskerne. De besluttede at tage derover og møde op med de få folk de var.  
En fast kærne på 6 spillere til træning hver gang og dertil kommer nogle få andre der møder op, men dog 
ikke til alle træninger. 
 
Badminton, det går godt. Lene D vil forsøge at finde en ny kontaktperson. 
 
Bordtennis, passer turneringen. Ligger midt i rækken. Lene kan komme med til DHIF's forbunds 
mesterskaber, da hun ikke kan spille i den anden turnering. 
 
Bowling, lidt tilgang og det går godt. RM d. 29. marts kl. 10 i GMC. 
 
Bueskydning, 1 der har været til stævner. Han skyder godt til træning, men får dårlige nerver til stævner.  
29. marts er der mesterskab fra kl. 10 i GMC, FM for handicappede. 
 
Fodbold, træner hver mandag 8-12 pr. gang. Det går godt. 
 
Snooker, se længere oppe og ellers intet nyt. 
 
Varmtvandstræning, de 2 hold Kaya har kører godt. Det andet hold er der mange der er stoppet. 2 ville 
flytte fra tirsdag til torsdag og de 2 andre ville stoppe i klubben. Vi vil kigge på at lukke holdet om tirsdagen, 
evt. efter sommer. 
 
Volleyball, passer vores træning. De vil forsøge at genoplive Copenhagen Sit Cup 8-9 november 2014. 
 
Ad 7 
Næste møde er generalforsamlingen 
 
 



Ad 8 
Emner til pokaler er næsten fundet. Afdelinger bedes skrive de sidste kandidater til Lykke og Søren. 
Kontaktpersoner bedes samle pokaler ind fra sidste års vindere og de bedes skrive lidt om kandidaterne og 
sende til Søren. 
 
Lene LS siger, at der er i alt 21 der skylder kontingent. Lene kontakter afdelingerne. 
 
Mikael siger, at der er for få handicapparkeringspladser. Søren kontakter GMC. 
 
Lene M har planer om at webside bliver lagt om. Brochure om vores klub kan hun ikke lave, da hun ikke har 
computerprogram. 
 
Birthe og Søren fortalt om at vi i fremtiden deler vores materialerum med Københavns Bueskyttelaug. De 
kan låne halvdelen af rummet.  


