
Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 29. november 2018 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Orientering ved formanden  
3. Opfølgning på budget 2018  
4. Medlemsopgørelse – efter kritisk gennemgang og efterårsudlugning af skyldnere  
5. Drøftelse af budget 2019  

a. Varslet kontingentforhøjelse  
b. Hensættelser på budget 19  

6. Klubbens forsikring - fra 5 års binding til 1 år  
7. Kandidater til pokalerne (se bilag)  
8. Lavia Nyt  
9. Kort nyt fra afdelingerne (bordtennis, bowling, bueskydning, fodbold, idrætsuniverset, 

snooker, varmtvandsgymnastik og volleyball)  
10. Næste møde er vist ikke fastlagt, men skal være i februar inden generalforsamlingen, som 

er den 21. marts 2019 - forslag torsdag d. 7. februar 2019 - kage Thomas  
11. Evt.  

 
 
Fremmødt: Søren, Benni, Kjeld, Helle, Lene, Poul, Thomas og Villy 
 
Afbud: Cindie, Frederik og Frank 
 
Ad 1 
Dagsorden godkendt. 
 
Ad 2 
Søren - Idrætsuniverset stoppet. Det er rigtig ærgerligt. Det har været svært at få deltagere på 
holdet, da det ikke har været en optimal træningstid og de bosteder, hvor deltagerne bor, ikke har 
været særligt samarbejdsvillige.  
Søren, Cindie og Frederik laver en evaluering til Forvaltningen. Vi skal bl.a. finde ud af om vi skal 
betale de bevilgede penge tilbage.  
 
Peter fra Fridykning har skrevet et lille indlæg til Lavia Nyt, som kommer i bladet i første nummer i 
2019. Lene og Søren har også haft en indledende snak omkring det.  
Alle afdelinger skal undersøge om det kunne have interesse. 
 
Lykke – Alle afdelinger bedes melde ind om de vil have aflyst deres tider mellem jul og nytår. De 
fleste meldte ind til bestyrelsesmøde og Lykke aflyser.  
 
 
 
 
 



Ad 3 
Villy fremlagde status på budget 2018 pr. 29. november. 
Igen i år afviger regnskabet igen meget fra det budget vi har og det giver anledning til at minde alle 
afdelinger om at lave så nøjagtigt et budget som så muligt. Så vores budget hvert år skal være så 
retvisende så muligt.  
 
Kørsel efterår 2018 skal afleveres så hurtigt så muligt til Villy, men inden d. 8. december 2018.  
 
”Vennepuljen” (pengene fra Lavias Venner) bliver en hensættelse på det nye budget.  
 
Ad 4 
Villy - Udmeldt 67 i år. Der er blevet muget ud.  
Der er 148 medlemmer pt.  
Det har betydning på vores aktivitetstilskud fra kommunen hvilket antal medlemmer vi har.   
 
Ad 5 
Villy fremlagde budgettet. Villy har igen lavet et godt stykke arbejde.  
 
Søren – Københavns kommunen har lige varslet brugerbetaling behandles i 
Borgerrepræsentationen igen. Vi afventer svar på dette.  
 

a. Varslet i 2019, den bliver taget op igen på bestyrelsesmøde i februar 2019 
b. Villy fortalte om de hensættelser der er i 2019. 

 
Ad 6 
Skifter til 1 årig aftale. Vi sparer omkring 150 – 200kr ved at have 5 årig binding. Vi vil ikke binde os 
i så mange år. Vi har også undersøgt et andet selskab uden det var billigere.  
Søren og Villy arbejder videre med dette. 
 
Ad 7 
Husk at kigge på kandidater i din afdeling. Spørg også medlemmerne i afdelingen om de har nogle 
gode bud på kandidater.  
Fordelingsregler er også trykt i Lavia Nyt. 
Kandidater bliver besluttet på bestyrelsesmøde i februar 2019. 
 
Ad 8 
Søren – Sidste nummer er sendt i trykken.  
Søren – nyt fra afdelingerne. Medlemmerne vil gerne vide hvad der sker i afdelingerne. De er rigtig 
glade for ”siden sidst”. Som afdelingsformand tænk over at medlemmerne gerne vil høre omkring 
det. Husk lige at skrive et par linjer til hvert blad. Der vil blive sendt en reminder ud før deadline på 
bladet.  
Produktionsplan for 2019 er lavet.  
 
 
 



Ad 9 
Bordtennis: I gang med turneringen, ligger i sidste halvdel, som altid. Bander købt og sat op. 2 nye 
medlemmer.  
 
Bowling: Alle 3 hold ligger på 2. pladsen i deres puljer. De har flyttet baner til træning – det er ok. 
Mistet et par medlemmer. Juelfrokost d. 13. december. 
 
Bueskydning: De har møde med Eva Kartholm (Chef GMC) møde omkring udendørsbaner d. 11. 
december. Forvaltningen deltager også. Vi håber der kommer et positivt resultat ud af det. Lidt 
pladsmangel pga. idræt i dagstimerne. Derfor er der aftalt en oprydningsdag med KBL. Der skal 
være frit udsyn ind i alle lokaler og derfor skal der også findes løsning på vores opbevaringsskabe. 
Massere af medaljer og pokaler, som der kan læses mere om på deres hjemmeside. Juleafslutning 
d. 19. december. 
 
Fodbold: Frank har sendt et indlæg til Lavia Nyt 
 
Idrætsuniverset: Lukket, se punkt 1 
 
Snooker: 1 nyt medlem. Kjeld melder ham ind. Det går stille og roligt. 
 
Varmtvandsgymnastik: 12 personer tilmeldt og de må kun være 10 personer i vandet. Lene hæver 
antal op til 12 personer i det nye år. 35kr pr. person pr. gang. 506kr pr. gang. Der er efterspørgsel 
på pladser og Lene kigger på om vi kan oprette Lionskollegiet igen. 
 
Volleyball: Fik en 3. og 7. plads til Sit Cup. Det var rigtig flot og turneringen gik rigtig godt med 12 
deltagende hold. 4 nye medlemmer i år, det er en flot fremgang. Julefrokost d. 14. december.  
 
Ad 10 
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 7. februar 2019 kl. 19.00. Thomas tager kage med og Lykke 
bestiller lokale. 
 
Ad 11 
Poul – trøjer? Lykke undersøger med Sportyfied, som vi bruger til volleyball. Vi kan evt. lave en 
klubaftale med dem. Deres hjemmeside: https://www.sportyfied.com/da/ 
 
Poul – kørepenge? Villy - man kan få udbetalt kørepenge. Bilag ligger på hjemmeside. 
 
D. 2. december 2019, referent Lykke Christensen 
 
  


