
Referat af bestyrelsesmøde d. 13. september 2012 
 

Dagsorden: 
1. Fastsættelse af endelig dagsorden 
2. Orientering ved formanden 
3. Orientering ved kasseren 

a. Herunder medlemsstatus 
4. Lavia Nyt – Nyt fra redaktøren 
5. 5. Kort fra afdelingerne (Badminton, Basket, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 

Varmtvandssvømning og Volleyball) 
6. Evt. 

 
Fremmødt: Kjeld, Lene LS, Birthe, Helle, Morten, Mikael, Jens, Jonna, Benni, Søren og Lykke 
 
Afbud: Lene DN, Lene M og Frank 
 

 
Ad 1. 
Der blev tilføjet 2 punkter yderligere til dagordenen, som er: 
 
Punkt 3: Basket 

a. Skab 
b. Sponsoraftale 
c. Medlemmer 
d. Bankkonto 

 
Punkt 4: Registrering af træningstider 
 
Resten af punkterne på dagsordenen bliver rykket 2 punkter ned.  
 
Ad 2. 
Søren havde ikke noget nyt og fortalte lidt om tur til PL. 
 
Ad 3. 
a. Søren sagde, at vi havde en forståelse af at Grøndal centret ville betale for skabet, men det er ikke 
tilfældet.  
Tilbuddet på at få lavet skabet er på 25000kr og det er vores opfattelse at det skal være Grøndal centrets 
tømmer der skal lave skabet.  
Skabet skal laves nu, da den nuværende løsning med at tage stole med hjem og opbevare nogle af dem i 
vores klublokale, ikke er en brugelig løsning. 
Søren har talt med Ole Ansbjerg, som vil undersøge vores muligheder for at søge tilskud til skab via 
folkeoplysningsudvalget i København. 
Søren konkluderer at skabet bliver bygget nu og alle er enige også må vi se på hvordan vi skraber penge ind 
efterfølgende. Jens fra basket vil få sat byggeriet i gang.   
 
b. Søren forslog at nogen af pengene fra sponsor aftalen kan bruges til betaling af skab. Det har de også 
tænkt på i afdelingen.  
Sponsor aftale er godkendt og pengene går til afdelingen.  
 



c. Der er stadig en del der træner, som ikke er meldt ind i basket. Det vil afdelingen få rettet op på meget 
hurtigt. Afdelingen og Lene LS aftaler nærmere omkring detaljer om dette.  
 
d. Lene LS siger at basket skal have en klubkonto. Dog afventer dette afklaring om der kan laves klubkonti til 
alle afdelinger under vores hovedkonto i Arbejders Landsbank. Lene LS og Birthe vil undersøge dette. 
 
Ad 4. 
Det er meget vigtigt at alle træningstider bliver registreret. Der har været en del fejl i dette i august. Basket 
har lært det nu og er gået i gang. Snooker har registreret, men står forkert i systemet og derfor kommer de 
ud som om de ikke er registreret. Lykke undersøger dette og får lavet det om. 
Badminton mangler også at registrere nogle tider. Det er Lene DN’s hovedansvar for at tider bliver 
registreret og for at dele opgaven ud til andre hvis hun ikke selv er til stede.    
 
Ad. 5 
Lene LS omdelte regnskab og gennemgik det i hovedtræk. Pt. er overskud på 28763kr og vi er 150 
medlemmer. 19 skylder kontingent. 
 
Lene LS vil undersøge om man kan få mere aktivitets tilskud når man starter en ny afdeling op. 
 
Lene LS oplyser, at bordtennis har brugt 2000kr på sommerfest til 10 personer. Hun foreslår, at vi skal kigge 
på hvor meget hver afdeling i fremtiden skal bruge på afslutninger med det næste budget.   
 
Volleyball søger og en ekstrabevilling til næste stævne på 5000kr. De kunne ikke komme til det planlagte 
stævne i foråret, der gjorde at de måtte tage til et stævne der var lidt dyrere i foråret. Der var ikke nogen 
kommentarer til dette og ekstrabevillingen blev godkendt.  
 
Skabsleje er betalt.  Ved problemer kontakt Lene LS. 
 
Ad 6. 
Der er deadline på næste blad d. 19. september 2012. 
 
Ad 7. 
Badminton: Intet nyt. 
 
Basket: De er glade for at være en del af klubben og håber på at afdelingen kan blive stor. De er omkring 20 
voksne og børn i afdelingen. Jens vil være kontaktperson for afdelingen.  
 
Bordtennis: Intet nyt, andet end Lene M. gerne vil forsøge at skaffe flere medlemmer til klubben. 
 
Bowling: Der er 5 på venteliste og har 4 hold til stævner i denne sæson. De venter stadig på deres nye 
ramper, som er bestilt. 
 
Bueskydning: De er færdige med at skyde ude. De har haft problemer med at Københavns bue, som har 
skrevet på deres hjemmeside at de har træning for børn i vores tid. Det er dog ved at være løst. De har 
mange nye medlemmer på vej.  
 
Fodbold: Intet nyt.  
 



Snooker: Jonna er blevet ny formand og er gået i gang med en efterårs oprydning i afdelingen. Afdelingen 
vil arbejde på at blive medlem af dansk billard forening. De kan komme i en bedre turnering og evt. få nye 
medlemmer.  
 
Varmtvandssvømning: De er startet op. Der er kommet 2-3 nye medlemmer og samme antal er stoppet.  
 
Volleyball: Er kommet godt i gang med træningen og har stævne i november.  
 
Ad 8. Intet 
 
15. september 2012 Lykke Christensen  


