
Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 22. november 2012, Grøndal Centret 
 
Dagsorden: 
 

1. Fastsættelse af endelig dagsorden 
2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra kassereren 

a. Herunder vedtagelse af budget for 2013 
4. Lavia Nyt – Nyt fra redaktøren 
5. Kort nyt fra afdelingerne (Badminton, Basket, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 

Varmtvandssvømning og Volleyball) 
6. Evt.  

 
Fremmødt: 
Helle, Frank, Birthe, Kjeld, Lene LS, Lene DN, Søren, Jonna, Benni, Lene M og Lykke 
Finn (Gæst fra bueskydning) 
 
Afbud: 
Jens 

 
Ad 1. 
Lene M havde nyt om hjemmesiden. Det kommer under evt. 
 
Ad 2. 
Søren fortalte, at kassen er tom.  Vi har i FU holdt møde om dette. Det vil vi komme ind på under et senere 
punkt.  
 
Ad 3.  
Regnskab omdelt. 
 
Kassen er tom og vi mangler likvider til udgifter i december. Vi mangler ca. 7 – 8000kr. Dette skyldes bl.a. 
nogle større investeringer som skab til kørestolsbasket, klæder i snooker og ramper i bowling. Der har også 
været nogle ad hoc udgifter, som det har været nødvendigt at tage beslutning til i løbet af 2012.  
Søren opstillede muligheder for ”overleve” resten af året: 

- Vi må vente med at betale lønninger og andre ting til næste år. 
- Vi kan spørge Lavias Venner om et tilskud. 

 
Beslutning blev: 
I første omgang søger vi Lavias Venner om et tilskud. Søren kontakter dem. 
Backup planen er, at der er udgifter der må vente til næste år. 
 
Søren sagde, at det kan være svært for mening mand at læse vores regnskab. Det var der enighed om. 
Derfor påtog Søren sig at stille et pædagogisk overblik op over vores regnskab til generalforsamlingen. 
 
Ad 3a. 
Budget er omdelt. 
 
En foreløbig beregning viser at vi skal tilbagebetale ca. 6 – 7000kr i aktivitetstilskud til kommunen for 2011. 
 



Vores budget for 2013 viser et underskud på 105.000kr og da vi ikke har nogen beholdning at tage på i 
2013. Derfor skal budgettet balancere.  
Alle poster skal kigges igennem og der skal spares på hvad der kan spares på. Der er forskellige muligheder 
for besparelser i afdelingerne.  

- Alle afdelinger går tilbage og kigger deres budget igennem igen og skærer på det der kan skæres 
på.  

- Der bliver lavet en grønt høster i alle afdelinger. Det vil sige, at vi regner på en procentdel på hvad 
afdelingerne skal spare og alle sparer den samme procentdel. 

 
Der var ikke nogen der sagde noget til at afdelingerne skulle kigge på deres budget igen, så derfor blev det 
besluttet at: 

- Vederlag bliver der ikke noget af i 2013, kun til kassereren. 
- FU kigger budgettet igennem igen og sparer på det der kan spares på fælles udgifterne og derefter 

finder frem til den procentdel alle afdelinger skal spare. 
- Hver afdeling beslutter selv hvor deres procentdel skal spares. 
- Vi skal tage med i betragtningerne, at alle afdelinger skal kunne overleve på en eller anden måde.  

 
Ad 4.  
Der er deadline d. 30. november 2012 til sidste blad.  
 
Generalforsamling bliver d. 21. marts 2013 kl. 19.00. Reserve dato bliver d. 14. marts 2013. 
Dagsorden vil komme i Lavia Nyt. 
Vores forslag fra sidste generalforsamling med ændring af vedtægter om indkomne forslag kommer ikke 
med på den næste generalforsamling.  
 
Ad 5.  
Badminton:  8 udmeldinger, som er konsekvensen af at vi har måttet frasige nogle baner. 
 
Basket:  Afholder hjemme stævne d. 24. november fra kl. 11.00 i Grøndal Centret. 
 
Bordtennis: Det går godt og de passer deres turnering. 
 
Bowling: Ramper er kommet og Helle har ringet rundt til folk på ventelisten. Det gav dog kun et nyt 
 medlem.  Der bliver dog brug for ramperne alligevel. De holder også stævne d. 24. november 
 2012. 
 
Bueskydning: De er gået fra 5 til omkring 26 medlemmer. Det er rigtig flot. Der bliver skudt på livet løs og  
 
Fodbold: De er gået i gang med indendørs sæsonen og vinder en masse erfaring i turneringen. 
 
Snooker: Det går stille og roligt. De er glade for deres nye klæder og det går godt i turneringen. 
 
VV-svømning: Bente har fået en blodprop og er stadig indlagt. Der ser ikke godt ud for hende. Der er 
 kommet en reserve træner resten af året. 
 
Volleyball: Har været til stævne i Tyskland. Vi spillede nogle gode kampe om lørdagen, men måtte en 
 tur på skadestuen lørdag aften og hjem uden at spille søndag. En af vores spillede havde fået 
 et alvorligt hold i ryggen. 
 
 



 
Ad 6. 
Lene M fortalte om aktiviteter på hjemmesiden og efterlyste indlæg fra afdelingerne. 
 
Lykke fortalte om baneregistrering. Der skal søges lokaler på ny i februar. Derfor opfordres alle afdelinger til 
at gennemtænke tider og sende ændringer til Lykke inden d. 31. januar 2012.  
Hvis der er aflysninger, ændringer eller problemer med baner, så kontakt Lykke. 
 
Lene LS sagde at alle der har noget til transport tilskud for sidste halvår 2012, skal skrive til hende inden d. 
1. december 2012.  
 
Birthe opfordrede alle til at komme på besøg i afdelingen og se på det nye liv der er kommet.  
 
26. november 2012 Lykke Christensen      


