
Referat af bestyrelsesmøde d. 2. februar 2017 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Endeligt regnskab 2016 
4. Budget 2017   
5. Kandidater til pokalerne   

a. Uddelt i 2016: 
- Lederpokalen: Lene Dyring   
- DHIF-pokalen: Birthe Mogensen   

6. Lavia Nyt; deadline nr. 1: 10.2.; nr 2: 12.6..; nr 3:25.9, nr 4: 20.11. 
7. Bestyrelsesmøder 2017  

a. forslag: torsdage 1.6.; 14.9.; 9.11. 
b. ”julefrokosten” placeres i maj måned og er samtidig første møde efter 

generalforsamlingen   
8. Generalforsamlingen d. 23.3. 

a. Formandens beretning 
b. Følgende er på valg (ulige år):   

- Kasserer (Villy Max Hansen)  
- Suppleant (Kjeld V. Andersen)  
- Revisor (Finn Håkonson)   
- Revisorsupleant (Henrik Erin Petersen)   

9. Nyt fra afdelingerne 
10. Evt.   

 
Fremmødt: Søren, Lykke, Villy, Helle, Kjeld, Lene LS, Benni, Frank og Thomas 
Ikke mødt: Lene M 

 
Ad 1 
Dagsorden godkendt. Ekstra ansøgning fra snooker under punkt 4. 
 
Ad 2 
Søren fortalte, at vi har været til møde i GMC om nye brugergrupper. Lykke og Søren deltog i 
mødet. Klubber inddelt efter temaer. Der kan være andre inddelinger der kan være 
nødvendigt og som går på tværs f.eks. omkring lokaler der deles af klubber.  
GMC har penge i overskud som i første omgang bruges til udendørs styrketræningsområde. 
Det kan være brugergrupper kan komme med gode forslag til hvad man kan bruge fremtidige 
overskud til.  
Søren stiller op som formand for handicapidrætgruppen og håber komme i 
brugerbestyrelsen. 
 
Lykke fortalte om det nye e-sport center, som skal ligge i GMC. Det kommer ikke til at have 
indflydelse på nogen af vores nuværende lokaler.  
 
Søren fortalte, at der er kommet ny forpagter af cafeen. Opgaven skal i nyt udbud om 6 
måneder.   



Søren sagde,  at vi skal til at komme i gang med den gruppe der skulle kigge på Lavias fremtid. 
Vi kunne lave en workshop, har Søren snakket med Ole Ansbjerg fra DHIF om. Det bliver 
enten d. 11. eller 18. marts 10-14. Søren indkalder gruppen. 
 
Søren fortalte om den erfaringsudvekslings gruppe han er med i. Der har været møde i den og 
Søren Juhl fra Parasport Danmark (tidligere DHIF) var ude og fortælle om hvad de kan gøre 
for de små klubber.  
 
Ad 3 
Villy, gennemgik rengskab for 2016. Vi ender på et overskud 67148,06kr. 
Pr. 2. februar 2017 er der ca. 200 medlemmer. 
 
Ad 4 
Villy gennemgik budget 2017.  
Kjeld præsenterede ekstra ansøgning på 16000kr til nye klæder på snookerbordene. Det er 
bevilget. 
 
Villy opfordrede til, at alle afdelinger laver hensættelser til vedligeholdelsesudgifter.  
 
Villy luftede tanken om, at vi i fremtiden skal køre med rigtige budgetter og ikke 
rammebudget. Det er noget vi kan overveje det til budget 2018. 
 
Ad 5 
Pokaler er fordelt. Vi mangler DHIF jubii pris. Den tænker vi over og sender forslag til Søren.  
 
Ad 6 
Søren fortæller, at bare en hilsen fra afdelingerne vil være dejligt til bladet. SKRIV I DIT BLAD.  
 
Artikel serie hvor bestyrelsen præsenterer sig selv, kan komme i fremtiden. 
 
Næste nummer er forbeholdt generalforsamling. Og en lille hilsen fra afdelingerne. Deadline d. 
10. februar 2017. 
 
Andre deadlines, se dagsorden. 
 
Ad 7 
a) Bestyrelsesmøder, se dagsorden. Lykke bestiller lokaler.  
 
b) Julefrokost i maj 5. maj 2017 
 
 
Ad 8 
a) Søren spurgte om der var noget kan skulle huske at skrive i årets beretning. En forklaring 
på ekstraordinært kontingent.  
Skriv andre ideer til Søren. 
 
b) Søren gennemgik dem der er på valg. Villy Max og Kjeld Viggo villig til at genopstille. 



 
Ad 9 
Snooker: Forsøger at huske alle registreringer. De forsøger at lave en turnering. Søren har 
skabt kontakt til andre billardklubber i GMC. 
 
Bowling: Går godt. Startet ny klubturnering med ny struktur. Ligger godt til i alle turneringer.  
 
Varmtvandssvømning: Det går godt. Lene har undersøgt priser på forskellige bassiner. 
Arbejder videre på dette.  
 
Fodbold: Ikke så mange til træning, 7-8. Afhængig af at venner kan komme med.   
 
Bueskydning: Startet fint i det nye år. Det går godt for bueskytterne. Nogle vil gerne på 
landsholdet. Arbejder med at få dem ud og deltage i mesterskaber.  
 
Volleyball: 2 nye medlemmer siden sidst.  Vil gerne søge en ekstra bevilling på 1000 – 1500kr 
til kontingent til World Paravolley for 2017. Paraidræt Danmark, breddeudvalget har tidligere 
betalt dette, da det er forbund der kan være medlem og ikke enkelte klubber. De vil ikke 
betale mere, da siddende volleyball ikke er udbredt nok i Danmark. Vi ønsker at fortsætte 
vores medlemskab. Vi vil bruge 2017 på at finde ud af fordele og ulemper ved at være 
medlem. Dette er bevilget. 
 
Bordtennis: Intet nyt 
 
Ad 10 
Villy opfordrer os alle til at melde os ind i Lavias venner.  
 
Hvad sker der i bordtennis? Vi ser eller hører aldrig fra dem. 
 
D. 11. februar 2017, referent Lykke Christensen 
 
 
 
 
  


