
Referat af bestyrelsesmøde 19. maj 2016 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden   
2. Orientering ved formanden   
3. Opfølgning på budget 2016  a. Indbetaling af ekstrakontingent   
4. Valg af 2 afdelingsformænd til FU   
5. Hjemmesiden www.laviakbh.dk   
6. Udviklingsplan for Lavia København – nedsættelse af udvalg på 4 personer   
7. Lavia Nyt – deadline: nr 2 – d. 13.6.; nr3 – d.26.9.; nr4 – 14.11.   
8. Bestyrelsesmøder – forslag: 22.9.; 3.11.(budgetmøde); 2.2.2017 (forberedelse af 
 generalforsamling).   
9. Generalforsamling torsdag d. 23.3.2017   
10. Nedsættelse af julefrokostudvalg – husk dato   
11. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, 
Snooker,  Varmtvandssvømning og Volleyball)   

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

 
Ad 1:  
Dagsorden godkendt 
 
Ad 2: 
Søren fortalte, at der er sendt besked om ekstraordinært kontingent ud til alle medlemmer. 
Der er brugt meget tid på dette.  
 
Søren er inviteret til møde med alle handicapidrætsforeninger i stor København, i Rødovre. 
 
Søren fortalte, at vi deltager en undersøgelse fra DIF og DGI om hvor er vi nu i 
idrætsforeningerne og hvad er fremtiden. 
 
Basketafdelingen er overgået til Stevnsgade og vi har fået pengene fra dem, som aftalt.  
 
Ad 3: 
Villy præsenterede en status på regnskabet. Der er stadig nogen der skylder kontingent og 
ekstrakontingent. Vi er pt. over 200 medlemmer. 
 
Søren fortæller, at vi skal arbejde på at få en procedure for hvad vi gør for folk der skylder 
kontingent.  En del basket skylder på ekstra kontingent. Søren har sagt til dem, at de bliver 
spærret i Stevnsgade indtil de betaler. Vi vil fra nu opgøre slettede debitorer. Vi orienterer ved 
indmelding omkring reglerne for betaling mv.  
Søren, der skal nok laves vedtægtsændringer i forhold til skyldnere og han vil undersøge 
reglerne for dette.  
 



Ad 4: 
Lykke og Helle blev genvalgt. 
 
Ad 5: 
Bestyrelsens side er ikke blevet brugt og er derfor nedlagt igen. Lavias hjemmeside er blevet 
udbygget. Vi arbejder på elektronisk indmeldings løsning til hjemmesiden. Vi vil gerne have 
flere billeder og tekst til hjemmesiden. 
 
Ad 6: 
Udviklingsudvalget blev: Søren, Lene M, Thomas, Villy og Lykke   
 
Ad 7: 
7. Deadlines: nr 2 – d. 13.6. nr 3 – d. 26.9. nr 4 – d. 14.11.  Skriv lidt tekst og send massere 
af billeder. 
 
Ad 8: 
Bestyrelsesmøde (budgetmøde) flyttes til fra d. 3. november til d. 10. november 2016. 
Resten fastholdes (se ovenfor i dagsorden vedr. datoer). Alle møder starter kl. 19.00. 
 
Ad 9: 
Generalforsamling bliver d. 23. marts 2017 kl. 19.00. 
 
Ad 10: 
Julefrokostudvalg er: Lene LS, Helle og Kjeld. Julefrokosten bliver afholdt i januar 2017. 
 
Ad 11: 
Bordtennis, turneringen er færdig og det gik som det plejer.  
 
Bowling, FM det gik ikke godt.  Drengene fik 6. plads og pigerne fik en 8. plads. Stående fik en 
bronze. 1 nyt medlem. 1-2 mere kommer. 
 
Bueskydning, startet udendørs og der er god stemning. Godt fremmøde indendørs stadig. Godt 
at det forsætter sommeren over indendørs. 2 skyder konkurrence. De 2 donerer pengene fra 
stævner til dyr de kan skyde på, i afdelingen. Velkommen til ny formand og de forsøger 
generationsskifte. Ny formand og ny kasserer og bestyrelsesmedlem. Begge unge. Konflikten 
KBL er slut nu og er endt ud i at alt samarbejde er ophørt.  
 
Fodbold, intet nyt 
 
Snooker, der kommer mange og spiller i træningstiden. 
 
Varmtvandssvømning, Haandværkerhaven er gået på sommerferie. Mange aflysninger i det 
sidste halve år. Sundbyvang har en træning tilbage.  Lene får sat antallet ned, da fremmødet 
ikke er så stort.  
 



Volleyball, 4 nye medlemmer som alle er veteraner, fra Forsvarets para idrætsprojekt og 
Invictus Games. Har haft træneren med til Invictus Games i Orlando. De skal til Hamburg om 3 
uger. 
 
Ad 12: 
Villy tager kage med til næste møde.  
 
21. maj 2016 Referent Lykke Christensen 


