
Referat af bestyrelsesmøde d. 29. januar 2015 
 
Dagsorden: 

1. Orientering ved formanden 
2. Regnskab 2013 og budget 2015 (Lene og Søren) 
3. Generalforsamling d. 19.3.2015 
4. Pokaler 2015 – Kandidater? 
5. Baneregistrering og aktivitetsregistrering  (Lykke) 
6. Hjemmesiden 
7. Lavia nyt – Nyt fra redaktøren 
8. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, 

Fodbold, Snooker, Varmtvandssvømning og Volleyball) 
9. Evt.  

 
Fremmødt: Søren, Benni, Kjeld, Helle, Birthe, Lene LS, Lene M og Lykke   
Gæst Villy fra bueskydning 
 
Afbud: Frank 
 
 Ikke mødt: Morten og Lene DN 

 
Ad 1  
Intet nyt 
 
Ad 2  
Lene LS fortalte at rengskabet er færdigt, mangler revision. De penge vi har budgetteret med i 
2014 vedr. kontingent har næsten det samme som i regnskabet 2014, så det er godt ramt.  
 
Søren nævnte vores beholdninger er på ca. 70.000kr. Regnskabet balancerer næsten i 2014. 
Der er stadig ikke givet vedlerlag til bestyrelsen, afdelingerne mv.  
  
Transportgodtgørelse fra DHIF er faldet en ca. 4000kr. 
  
Det er ikke muligt at samle revisorerne til revision af regnskabet.  Abdul har bedt om at få hele 
regnskabet med bilag og han vil have det i 14 dage. Det er der ikke tid til. Vi har i bestyrelsen 
besluttet at indkalde suppleanten i stedet for Abdul.  Lene kontakter Abdul og suppleanten 
Henrik.  
 
Villy oplyste, at øremærkede fondsmidler ( i bue og basket) skal overføres til passiver under 
egenkapitalen. Lene LS retter regnskabet til.  
 
Søren repeterede sidste mødes oplæg omkring budgetberegningen, hvorefter vi havde en 
længere snak om tilskudsfordelingen til afdelingerne.  
 
Lykke fortalte om at næsten alle afdelinger har fået mere i tilskud fra foreningen i 2015 end i 
2014, på nær Volleyball, som er blevet ramt hårdt at den nye fordelingsmodel og er gået 
betydeligt tilbage tilskud i år. Derfor kan de kun komme til et stævne udover deres eget, 



Copenhagen Sit Cup. Egenbetalingen på stævner er derfor sat alt for højt i afdelingen i 2015 og 
skal rettes til.  
  
Konklusionen på punktet budget 2015 bliver: 

- Egenbetalingen på stævner i Volleyball bliver sat ned til 4800kr 
- Søren og Lene LS retter budgettet til med og sender det til Benni, så det kan komme 

med i næste Lavia nyt. 
 
Lene LS fortalte, at der er 10 medlemmer mindre pr 3. december 2014, men det er allerede 
hentet ind igen. Aktivitetstilskud er faldet med ca. 3600kr end det er står i budgettet. 
 
Forslag om kontingent hævning vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 
 
Ad 3  
Søren vil høre Ole Ansbjerg om han vil være dirigent. 
 
Vi forsøger at booke teatercafeen (bedre adgang). Helle prøver det ellers bruger vi det 
sædvanlige lokale, som vi har fået. 
 
I næste Lavia nyt vil der være en oversigt over hvem der er på valg.  
 
Ad 4  
Kandidater meldes ind til Søren på mail. senest 1. marts 2015.  
 
Ad 5 
Alt er godt. Alle er gode til at registrere.  
  
Vores nuværende tider er forlænget til juni 2016 pga. nyt computersystem til bookningerne.  
 
Ad 6 
Lene M er bagud med at få sat ting op på hjemmesiden og skal have hjælp til at lave det.   
 
Søren og Benni efterspørger plads på hjemmesiden hvor de selv kan ligge referater mv. op.  
 
Søren, Benni og Lene M aftaler et lille møde omkring hjemmesiden.  
 
Ting vil skal have lavet på hjemmesiden: 
- Indmeldingsblanket 
- Links til holdenes FB sider mv. 
 
Bueskydning er i gang med deres hjemmeside. Den skal muligvis have et helt nyt hostnavn.  
 
Lykke foreslår at Lene M evt. skal være administrator på vores Facebook side. Mange finder os 
gennem Facebook. 
 
 
 



Ad 7  
Deadline på næste nummer er d. 6. februar 2015. Artikler og biller fra alle afdelinger 
efterspørges.  
  
Ad 8  
Basket, intet nyt 
 
Bordtennis, ny træner Poul Boye 
 
Bowling, er blevet selvejende inden forandring  
 
Bueskydning, 5 nye medlemmer. Møde med GMC og KBL d. 11. februar 2015 om samarbejdet i 
lokalet. Der er lidt problemer omkring hjemmesiden, men det løser sig. De har indledt er 
samarbejde med Bueskydning Danmark, omkring børn fra 11-14 år.   
 
Fodbold, intet nyt 
 
Snooker, lidt gnidninger mellem dem og dem der spiller på keglebanerne. Lamper er ikke 
lavet endnu, de kontakter GMC igen. 
  
Varmtvandssvømning, Sundbyvang er startet op, ny træner Tanja. Onsdag er ikke startet op, 
pga. af pumpe. Sæson er nok ovre for dem pga. denne pumpe.  
 
Volleyball, alt er godt, 2 nye medlemmer.  
 
Ad 9  
Lykke fortalte, at børneattester på de sidste ledere og trænere i de afdelinger vi mangler 
bliver sendt ud i næste uge. Lykke mangler stadig svar fra fodbold.  
 
Lene LS fortalte, at alle afdelinger skal melde transporttilskud (DHIF) ind til hende for 
både 1. og 2. halvår, senest d. 20. februar 2015. 
 
Referent Lykke Christensen 1. februar 2015  
 
   
   


