
Referat af bestyrelsesmøde d. 30. maj 2013. 

Dagsorden: 
1. Nyt fra formanden – herunder projekt fra DGI 
2. Nyt fra kasseren – herunder budgetopfølgning, medlemsstatus og nyt fra banken 
3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til FU 
4. Lokaler – booking og registrering 
5. Lavia nyt – deadline for nr. 2 er 1.6. 
6. Evt.  

 
Tilstede: Lene LS, Helle, Birthe, Lene M, Jonna, Jonas, Lykke, Benni og Søren 
Afbud: Frank og Kjeld 
Ikke fremmødt: Lene N 

 
Ad 1. 
Carlsberg fonden gav afslag på ramper, vi havde søgt om. Det var nok fordi de var betalt.  
 
Henvendelse fra DGI Stor København. De har haft et projekt i et år hvor de samarbejder på Frederiksberg 
der omhandler børn med autisme og idræt. Det er gået godt og medlemmer til Frederiksberg 
handicapidræts klub. De spørger om vi vil være med i et lignende projekt med en skole i Valby, Freja skolen. 
Autisme og asberger børn. Grøndal multicenter har sagt god for tider. De tilbyder 5-6 pædagoger og 
hjælpere og passer selv børnene. De kunne godt tænke sig at komme ud og prøve de andre idrætter i vores 
klub. Hvis børnene vil prøve andre idrætter vil det kun være få ad gangen og de vil have en 
pædagog/hjælper med. Projektet løber 1 år. Bred enighed om at vi skal sige ja til det. De kunne godt tænke 
sig at træningstiden helst skal være onsdag fra 14-16. Vi skal finde 1-2 kontaktpersoner. Lene M vil gerne 
stå for det. Lykke har kontakten til GMC vedr. lokaler. 
 
Lykke, Benni og Søren har været på kursus med overskriften ”skal vi betale for frivillighed?”. Forskellige 
strategier til dette. Vi fik gode ideer til hvordan vi kan hverve medlemmer.  
 
Ad 2. 
Regnskab pr. 24/5-13 omdelt. 180 medlemmer. En skylder for fodbold, 3 skylder i basket, 2 i snooker 
skylder. Afdelingerne er informeret om hvilke medlemmer det drejer sig om. 
 
Fodbold har fået en bøde for ikke at stille op til en kamp. Det skal der laves om på. Det er ærgerlige penge. 
Lene LS har talt med Frank om dette.  
 
Pt. overskud på 23000kr. Har ikke så mange penge i kassen inden der kommer kontingentpenge ind. 
 
Det med banken er ordnet. Vi må endelig skrive under selv i banken. Vi undersøger alligevel andre løsninger 
i løbet af sommeren. 
 
Transport tilskud inden d. 25/6-13 til Lene LS, vedr. §44-tilskud i DHIF.  
 
Forsikring den er blevet revideret, da materialerne er mere værd en vi var forsikret for. Det er lavet om.  
Afdelingerne skal undersøge om de har værdier der skal forsikres og hvor meget de er værd for ny pris.  
 
Ad 3. 
Lykke og Helle blev genvalgt. 



Ad 4. 
Der er kommet svar på nogle tider. Seddel om disse er delt rundt. Vi har fået de samme tider på de 
afdelinger vi har fået svar på. Basket har fået deres ønsker om nye tid og ændring af eksisterende opfyldt. 
Lykke skriver ud når resten af tiderne er på plads.  
 
Ad 5.  
Der er deadline på blad nr. 2 d. 1/6-13. Send gerne materiale og billeder til Søren og Benni. 
  
Ad 6. 
Bordtennis har klaret sig dårligt i turneringen i år.  
 
Basket skal afsted i weekenden og de ender ikke sidst i turneringen, hvilket er flot for første sæson. De har 
stadig tilgang, men har snart ikke stole nok til dem alle.  
 
Snooker, Jonna rejser snart til Grønland og de leder efter ny formand. Fik rigtig gode resultater ved sidste 
stævne.  
 
Volleyball har været på tur til Hamburg 
 
Varmtvandssvømning er ved at stoppe før sommeren. Om torsdagen har de taget maj med. Der er ikke 
mange om tirsdagen.  
 
Bowling, har måttet melde fra til FM i Viborg. Der var rigtig gode resultater til RM til alle. 
  
Bueskydning er gået på grus. Der er langt derud og det kan de se på fremmødet.         
 
6. juni 2013 Lykke Christensen    
  


