
Referat af bestyrelsesmøde d. 7. marts 2013 
 

Dagsorden: 
 

1. Nyt fra formanden 
2. Nyt fra kassereren (dog ikke budget 2013) 
3. Budget 2013 og aftaler til generalforsamlingen 
4. Lidt om lokaler 
5. Lavia Nyt 
6. Evt. 

 
Fremmødt: Jonas, Morten, Lene M, Benni, Lykke, Søren, Lene ND, Helle, Birthe, Jens og Lene LS 
 
Ikke fremmødt: Frank, Kjeld og Jonna 

 
Søren havde 3 underpunkter til punkt 3, som var: 

a. Ændrings forslag i love 
b. Pokaler 
c. Dirigent til generalforsamling 

 
Ad 1. 
Repræsentantskabsmøde i DHIF 20. april 2013 i Kolding. Morten er blevet spurgt fra forbundet om at 
komme. Han også repræsentant for Lavia. 
 
Søren orienterede om fond søgning: 
Lene har sendt link til søgning af midler i Bevica fonden.  
Kørestolsbasket har søgt 10 stole i Trygfonden 
Carlsberg sportsfond er søgt om ramperne i bowling, som vi har købt sidste år. Vi forsøger at få med 
tilbagevirkende kraft.  
Lene ND kender en fond som hun gerne vil prøve at søge til nogle stole for basket. Morten skriver 
ansøgning til hende. 
Vi aftale at holde os til vi har søgt nu og den fond som Lene ND kender, da der skal søges hurtigt. Resten må 
vente til vi får svar på nuværende ansøgninger.  
 
Onsidesports fonden kan også være en mulighed, siger Morten. 
 
Lene LS spørger om forsikring til kørestole. Jens siger, at de er meget svære at forsikre. Hvis vi får nogle 
stole som klubben ejer, skal vi kigge forsikring til basket stole.  
 
Der er møde i Grøndal Centret d. 14. marts 2013, som DHIF arrangerer, dialog møde med klubberne. Kjeld 
og Mikael deltager. 
 
Dansk Handicap Forbund har skrevet om vi vil deltage i en mangfoldighedsfest. I første omgang er vi 
inviteret til et møde d. 14. marts 2013. Lene M deltager. 
 
Hivo cup i vejle, basket. De har fået invitationen. 
 
Ildsjæleprisen i DHIF. Har vi nogen vi kan indstille. Lene ND foreslår Lene LS. Søren laver indstilling. 
 



Søren gennemgik beretning, som står i Lavia Nyt, så vi alle ved hvad den går ud på og hvad han vil sige på 
generalforsamlingen. 
 
Ad 2. 
Regnskab pr. d.d. er omdelt. Der er ikke sket så meget i år endnu. 173 medlemmer og 8 der skylder.  
 
Regnskabs program går online og det vil vi spare penge på. Det er besluttet at vi går med på det. Benni er 
support for Lene LS.   
 
Lene M laver online indmelding til hjemmeside. 
 
Kørsels tilskud fra DHIF giver et godt tilskud i år da der er meget kørsel. 
 
Basket har mistet sponsor aftalen, hvilket de beklager meget. Den kan måske reddes. Der arbejdes på andre 
muligheder.  
 
Ad 3. 
Der mangler en regning for basketball forbundet for stævnedeltagelse, som vi ikke ved hvornår kommer. 
 
Vi kan muligvis få dækket noget af udgiften til udendørsbaner i Bueskydning og hallejen i 
Haandværkerhaven fra FOS i kommunen. Lene skal søge om dette hvert år når hun sender regnskabet ind. 
 
Træner i basket skal betales ud fra det budget de har nu. Hvis vi i løbet af året får lidt flere penge kan vi 
kigge på ekstrabevilling.    
 
Søren gennemgik vores forslag til budget som bliver fremlagt på generalforsamlingen og står i beretningen. 
Alle nikkede til dette og havde ingen kommentarer. 
 
Morten ville gerne vide hvad posten præmier på budgettet dækker over. Søren sagde, at man skulle 
betragte det beløbet man havde fået som en ramme i afdelingen. Altså man skal selv administrere det 
beløb man har fået.   
 

A. Beløb over 10.000kr, skal både kasserer og formand skrive under på, som det står nu i vores 
vedtægter. Vi besluttede at stille følgende forslag til generalforsamlingen: Afsnit i paragraf 12 om 
dette slettes, da der giver for meget administrativt arbejde. 
Der nedsættes et udvalg bestående af kassereren, formanden og revisorerne, som kan lave en plan 
om hvordan vi sikrer klubbens midler.  

B. Pokaler fordelt og Søren sørger for gavering. Søren vil overrække dem til generalforsamlingen og de 
berørte afdelinger sender lidt tekst om pristagerne til Søren, så han har noget at sige.  

C. Vi foreslår Benni som dirigent til generalforsamlingen. 
 
Ad 4. 
Lykke orienterede om, at alle lokaler er søgt og der kommer svar i maj/juni måned.  
 
Morten ville gerne vide i hvor langt tid i forvejen man skulle bestille hal til stævne.  Lykke svarede, i så god 
tid så muligt.  
 
Birthe ville høre om afdelingen selv måtte booke lokaler til stævner. Lykke svarede, at det måtte de godt. 
De skulle bare huske og registrere hvor mange de har været efter stævnet, som til træning.   
Lykke kontaktperson på vores faste tider, da det er godt kun at have en kontaktperson. 



 
Ad 5. 
Lavia Nyt er kommet i farver. Farver koster ikke flere penge at trykke. Alle synes det var flot i farver. Meget 
læseligt.  
 
Flere billeder og artikler modtages gerne.  
 
Næste nummer er der deadline 1. juni 2013 og udkommer i juni.  
 
Ad 6. 
Bordtennis: Det går godt og ligger i midten af rækken. Lene M ville høre om kontingent forhøjelsen også var 
på passive medlemmer. Hun mente, at vi nok ville miste nogle af dem hvis det koster mere. Forhøjelsen 
glæder også passivemedlemmer, fik vi slået fast.  
  
Lene M efterlyste stof til hjemmeside, samt billeder. Billeder skal også bruges til brochure om klubben, som 
hun vil opdatere.  
 
Søren takkede for god ro og orden.  
 
10. marts 2013 Lykke Christensen   


