
Referat af bestyrelsesmøde d. 1. december 2011 
 

Dagsorden: 
 

1. Orientering ved formanden 
2. Orientering ved kassereren (Herunder status på regnskab 2011) 
3. Budget 2012 (Herunder takster, lønninger osv.) 
4. Lavia Nyt – Nyt fra redaktøren 
5. Kørestolsbasket 
6. Kort nyt fra afdelingerne 
7. Evt.  

 
Fremmødt: Søren, Lene D, Lene L-S, Kjeld, Birthe og Lykke 
Afbud: Helle, Benni, Birgit og Frank 
Ikke mødt: Lene M 
 
Yderligere punkter til dagsorden 

8. Ulønnet træner i bordtennis (Lene L-S) 
9. Badestol i varmtvandssvømning (Lene L-S) 
10. Snooker, ekstra træningstider (Kjeld) 

 
Ad 1  

- Søren startede med at sige tak for sidst. Festen gik godt. Der var dog en enkelt smutter med 
maden. Brøndby IF påtager sig skylden og vi har fået kompensation i prisen, samt gratis billetter til 
en Brøndby hjemmebanekamp. 2 billetter pr. deltager til festen. Søren har lavet indlæg i Lavia Nyt 
om det. Forslaget går på at vi i foråret laver nogle fælles ture til stadion.  
Kjeld synes ikke at der var mange gaver til jubilæet. Det er rigtigt. Vi fik et billede af DHIF og 200kr 
af en venskabsklub. 

 
- Søren har fået invitation til Special Olympics Festival, d. 11. – 13. maj 2012. Lene får den med til 

Bowling, måske en deltager der.  
 
Ad 2 

- Regnskab omdelt. Pr. 30. november 2011 er vi 141 medlemmer, 4 skylder. 2 i fodbold, 1 i 
varmtvandssvømning og 1 passiv. 

 
- Vi skal betale 44100kr tilbage i FOS tilskud for 2010.  

 
- Transporttilskud fra DHIF står som en post på regnskabet, men dækker i virkeligheden over flere 

ting. Vi besluttede at der laves flere konti til de forskellige, så der er 3 konti i alt. Tilskuddet skal 
fremgå tydeligt i regnskabet, det kræver DHIF.  
Vi har for første halvår fået 15105kr retur. 2. halvår skal indberettes inden d. 10. december 2011.  

 
- Birthe ville høre om Lene har sendt penge til hende, siden de har så stor en beholdning i 

bueskydning. Ja det har hun.  
 

- Kjeld vil gerne vide om Danny kan få som ulønnet træner 2 steder? Han skal nemlig også til at være 
træner i DHIF. Det kan han godt, han skal selv holde øje med at han ikke får mere end grænsen for 
vederlag.  



 

- DHIF skal til at holde træningssessioner i snooker og vil måske benytte vores borde. Hvis det er tilfældet, skal 
vi finde på en løsning. Vi skal sikre at vores borde der dækket ind for evt. skader osv. Også selvom der er Lavia 
medlemmer der deltager i de træningssessioner.  Der er nemlig i DHIF regi. Kjeld undersøger 
ansvarsfordelingen i forhold til materiellet ved DHIF arrangementer. 

 
Ad 3 

- Budgettet for 2012 viser et underskud på 131.000kr. Vi gennemgik budget punkt for punkt. 
Forskellen mellem 2011 og 2012 ligger i de ekstra materialer de skal have i bowling og snooker.  

 
- Vi vil holde et bestyrelsesmøde i januar, hvor vi vil kigge mere på budgettet.  

Forslag til at gøre budgetunderskud mindre kunne være kontingent forhøjelse. Det vil også udløse mere i 
tilskud fra FOS. Deltagerbetaling til stævner kunne også være et forslag. Næste gang skal vi diskutere 
scenarier. 
Birthe nævnte, at vi for lang tid siden har aftalt, at vi vil forhøje deltager betalingen til stævner før vi forhøjer 
kontingent.  
 

Ad 4 
- Lavia Nyt nr. 4 er sendt til trykker og udkommer inden jul.  

 
Ad 5 

- Lykke skal have møde med Grøndal centret om tider i den nye sæson til kørestolsbasket, d. 6. december 
2011. Det ser ud som om det lykkes for os at åbne den afdeling til august 2012. 

 
Ad 6 

- Badminton: 2 nye spillere og 8 nye på vej. 
- Bordtennis: Intet nyt. 
- Bowling: Intet nyt. 
- Bueskydning: Er licens for 2011 kommet? Søren har fået den. De har fået en masse flotte resultater i efterårs 

sæsonen og vundet en masse medajler. Der har ikke været nogen og lukke op mens Birthe har været 
fraværende. Derfor har de mistet en masse medlemmer og er nu 4 tilbage. De skal bruge 5 for at være med i 
bueforbundet og dermed kunne deltage i stævner osv. Det problem er midlertidigt løst, men foråret skal 
bruges på at finde en løsning og medlemmer i afdelingen. Skadet soldater kan være løsningen. Birthe 
arbejder på det.  

- Fodbold: Intet nyt. 
- Snooker: Intet nyt.  
- Varmtvandssvømning: Det går godt på alle hold. 
- Volleyball: Har vundet 3 ud af 7 kampe til sidste stævne. Det er de meget glade for. Ellers går det også godt 

hos dem.  
 
Ad 7 

- Intet. 
 
Ekstra punkter: 
 
Ad 8 

- Der skal holdes møde med bordtennis i foråret. For at høre hvordan det går. Vi hører ikke så meget fra 
afdelingen og vil gerne høre mere. Her vil spørgsmålet om ulønnet træner også blive taget op. 

 
Ad 9 

- Lene L-S har fået endnu en henvendelse for Henrik Tannerup vedr. badestol i Sundbyvang. Han vil gerne have 
at klubben betaler for en ny til hans kone. Det er ikke noget vi kan gå ind i og Lene L-S har også lukket den 
diskussion endnu engang. Der findes badestole i hallen som kan benyttes, evt. på skift.   



 
Ad 10 

- Snooker vil gerne høre om de kan få flere tider i Grøndal Centret. Lykke spørger på mødet d. 6. december 
2011.  

 
4. december 2011 Lykke Christensen  


