
  Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 29. august 13 
Dagsorden: 

1. Nyt formanden 
2. Nyt fra kassereren herunder ½ års budget/regnskabsstatus 
3. Bowling – politisk beslutning om betaling for baner 
4. Basket – status på projekt 
5. Snooker – status på sag om lokaler 
6. Nyt hold – status på skoleprojekt 
7. Evt 

 
Fremmødt: Lene L-S, Lene M, Søren, Benni, Frank, Helle og Kjeld 
Afbud: Lene N og Birthe 
Ikke mødt: Jonas 

 
Ad 1. 
Søren opsummerede hal situationen. Vi har bl.a. før sommeren forsøgt at påvirke beslutningen om nyt 
lokale til snooker, men har ikke haft held til dette. Søren fortalte også om det faktum at vi ikke har en 
brugerbestyrelse i GMC, hvilket er meget mærkeligt. Vi vil i denne sæson arbejde videre på at de ting er nu 
er gang i.  
 
Lykke fortalte om de nye gamle regler på området med hal registreringen. Der er udsendt retningslinjer for 
baneregistrering. Den bliver rettet lidt til, da vi på mødet besluttede at hvis man i afdelingen har 4 
misvedligeholdelser, skal vi allerede der begynde at kontakte GMC med henblik på samarbejde, så vi ikke 
mister vores tider. Lykke fortalte også lidt om minimumstal. Vi har mulighed for at forhandle lidt med GMC 
om disse. Helle vil gerne have at vi forhandler lidt om bowlings minimums antal, da det er for højt. Lykke vil 
gøre dette. 
 
Kjeld mener ikke, at vi skal registrere tider i snooker mere efter vi har fået nyt lokale. Det er kun os der 
bruger det og kun vores borde der står der. Det tager vi under punkt 5. 
 
Søren sagde, at vi måske skulle kigge på muligheden for at søge andre lokaler og vi i fremtiden skal være 
rigtig opmærksom på vores lokaleregistreringer. 
 
Ad 2.  
Regnskab pr. 30. juni og pr. 26. august omdelt. 
 
Søren ville gerne høre hvad status på søgning af tilskud til udendørs skydebane er endt med. 
Lene LS sagde, at vi har søgt med regnskabet og får besked i slutningen af året. Også på Håndværkerhaven. 
Søren mener, at vi også kan søge om at få dækket udgiften til bowling banerne gennem folkeoplysningen. 
Han mener, at hver gang vi bliver pålagt en brugerbetaling kan vi i princippet søge om at få den dækket i 
kommunen. Lene undersøger dette. 
 
Vi har pt. overskud på 80288,02kr. Vi er 156 melemmer og 25 skylder. 
 
Vi får 1000kr i rabat i udendørsbane i bueskydning pga. tider vi ikke bruger.  
 
Folkeoplysningen skylder os penge 9328kr, som vi ikke har fået. Lene LS rykker. 
 
Basket beregner ikke egenbetaling på kørsel. Det skal vi have talt med dem om.  



 
Lene LS skal søge om fritagelse for affaldsafgift på sin privatadresse, da klubbens CVR nummer er 
registreret under hendes adresse. 
 
Ad 3.  
Det går fint i Bowling. Fint fremmøde. 
 
Helle har snakket med andre klubber om banelejen. 
Nogen klubber flytter. Andre skal til at finde ud af at sætte kontingent op. Nogen klubber er ved at finde ud 
af om varslingen af betaling for banerne har været god nok. Mere om det senere.  
 
Ad 4. 
Lykke fortalte, at børneholdet er lukket, da der ikke er nok børn.  
 
Søren fortalte, at Trygfonden projektet kører videre. Mikael kører projektet. Vi kender ikke status. Der er 
søgt midler til 7 stk basketkørestole som vi har fået. 
Det er ærgerligt at basket ikke kom til mødet og vi hører gerne snart status på Trygfonden projekt. Samt 
snakke med dem om kørsel til stævner. 
 
Der er mange i basket der igen ikke har betalt kontingent. Lene LS sender liste over dem der skylder til 
Lykke som følger op på det. 
 
Ad 5. 
Kjeld fortæller, at de ikke ved status på projektet. De aner ikke hvor langt GMC er med lokalet og kan ikke 
få noget at vide. De ved ikke hvornår de kan spille igen. Klæder er ødelagt og de skal skiftes på GMC's 
regning. De skal laves på samme standard af et firma i London. 
Vi må bede om et statusmøde. Når lokalet så er færdigt så kan vi tage stilling til om vi vil bruge det eller skal 
søge andre lokaler. Lykke skriver til GMC at vi ikke skal sættes ind i registreringssystemet endnu og at vi vil 
bede om et status møde.  
 
Ad 6. 
Lene M fortalte status på vores projekt med Freja skolen og DGI. Konsulenten i DGI siger at vi skal være 
medlem af DGI. Lene M undersøger nærmere og de kan evt. ringe til Søren. 
Børnene skal have aktivitet udenfor skolen. 
Projektet begynder 11. september i Valby hal 3. De er der hver onsdag fra 14-16. Der er 2 instruktører og 
pædagoger følger børnene. Der kan max være 12 børn på holdet. 
Lene M vil følge projektet tæt. 
Der er lavet trøjer med logo på til børnene. 
Kontingent for medlemskab i klubben. Lene M foreslår et symbolsk beløb i projekt forløbet. 
Søren, vi skal beslutte et kontingent i bestyrelsen. Der er ikke noget hjemmel i vores love for andet 
kontingent. Vi besluttede, at de skal betale 125kr pr halvår i kontingent i projekt perioden. Den første 
opkrævning vil DGI måske betale for alle børnene. 
Projektet løber en sæson. 
DGI betaler praktisk talt alt i projektperioden. 
Helle, hvad er formålet for børnene. Søren fortæller at det handler om at skabe normalitet i børnenes liv. 
Børnene er altid udsat for særtilbud. 
 
 
 



Ad 7. 
Fodbold: Der er møde om indendørs sæsonen snarest og derefter får vi en status på afdelingen. 
 
Snooker: Se punkt 5. Kjeld vil gerne vide om der skal ske en reduktion i kontingent da de ikke kan spille for 
tiden. Søren sagde, at vi ser hvad det ender op med og vi kigger velvilligt på dette efterfølgende. 
 
Bowling: Se punkt 3 
 
Varmtvand: Ikke begyndt endnu 
 
Bordtennis: Starter på mandag 
 
Volleyball: Skal deltage i Shavas løbeskole som gæste træner. Vi har fået 3 nye medlemmer. 
 
Resten af afdelingerne var ikke tilstede. 
 
29. august 2013 Lykke Christensen 


