
Referat af bestyrelsesmøde d. 21. Maj 2015 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden  
3. Opfølgning på budget 2015 
4. Valg af 2 afdelingsformænd til FU 
5. Æresmedlemmer – hvordan forholder bestyrelsen sig til det? 
6. Målsætning for Lavia – start på proces  
7. Sponsorstøtte 

a. Sponsorkroner med dankortet (DGI) 
b. Indkøbsforeningen Lev 

8. Lavia Nyt – deadline: nr 2 – d. 6.6.; nr3 – d.28.9.; nr4 – 23.11. 
9. Bestyrelsesmøder – forslag: 24.9.; 12.11. – julefrokost d.17.12. 
10. Evt. nedsættelse af julefrokostudvalg 
11. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, 

Fodbold, Snooker, Varmtvandssvømning og Volleyball)  
12. Evt. 

 
Fremmødte: Søren, Helle, Birthe, Lene LS, Benni, Mikael, Villy, Lene og Lykke 
 
Afbud: Frank og Kjeld 
 
Ikke mødt: Lene M 

 
Søren bød velkommen især til Villy, som ny kasserer 
 
Ad 1 
Nyt punkt 8, hjemmeside bliver tilføjet. Resten af punkterne rykker et nummer ned og 
dagorden  ser efterfølgende således ud: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden  
3. Opfølgning på budget 2015 
4. Valg af 2 afdelingsformænd til FU 
5. Æresmedlemmer – hvordan forholder bestyrelsen sig til det? 
6. Målsætning for Lavia – start på proces  
7. Sponsorstøtte 

a. Sponsorkroner med dankortet (DGI) 
b. Indkøbsforeningen Lev 

8. Hjemmeside 
9. Lavia Nyt – deadline: nr 2 – d. 6.6.; nr3 – d.28.9.; nr4 – 23.11. 
10. Bestyrelsesmøder – forslag: 24.9.; 12.11. – julefrokost d.17.12. 
11. Evt. nedsættelse af julefrokostudvalg 
12. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, 

Fodbold, Snooker, Varmtvandssvømning og Volleyball)  
13. Evt. 

 



Ad 2 
Søren gav orientering om hele historien om buelokalet og uoverensstemmelserne med 
Københavns Bueskyttelaug (KBL). Det kan blive dyrere for os at drive bueafdelingen i 
fremtiden, da vi muligvis ikke kan dele materialer med KBL mere. Det tages op i KBL på et 
bestyrelsesmøde om de vil samarbejde med os i fremtiden. Vi afventer yderligere. 
Villy og Birthe supplerede Søren.  
 
Ad 3 
Villy er blevet sat ind i kasserer posten af Lene. Han har nogle forslag til forbedringer fra 
budget/regnskab. Det hører vi mere om. 
Der er 3 skylder. De er rykket.  
Der skal underskrives diverse papirer til bank, aktivitetstilskud mv.  
Transport tilskud fra DHIF skal indsendes inden d. 10. juli 2015. 
Villy har indkøbt computer og printer til kassererposten.    
 
Ad 4 
Helle og Lykke blev genvalgt til FU. 
 
Ad 5 
Søren fortæller, at der står ikke noget om æresmedlemmer i vores vedtægter. Æresmedlem 
begrebet er et gammeldags begreb, måske kunne det være bedre at kalde det Ildsjæl.   
Søren synes, at vi skal tale om det og få skrevet noget ned omring det. Det blev besluttet at 
nedsætte et udvalg der kan arbejde på et forslag. Udvalg bliver nedsat ved næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Ad 6 
Søren fortalte, at han synes vi skal kigge på klubbens målsætning og invitere DHIF med på 
denne snak om hvad det betyder at være handicapidrætsklub anno 2015. Det blev besluttet at 
nedsætte et udvalg der kan arbejde med dette. Det samme udvalg som under punkt 5. 
Villy sagde, at vi kan ændre på vores formålsparagraf.  
 
Ad 7 
Søren gennemgik 2 sponsortilbud vi har fået.  

a. Sponsorkroner med dankortet, hvor man som klub tilmelder sig ordningen. Så kan 
privat personer tilmelde sit eget dankort til ordningen og når man bruger sit dankort i 
butikker der er tilmeldt ordningen får klubben en procentdel af det man køber for ind 
på kontoen.   

b. Den anden er indkøbsforeningen Lev. Klassisk indkøbsforening.       
Søren går videre med ideen om dankortet, han tilmelder os ordningen. Vi hører mere.  
 
Ad 8 
Benni og Søren kunne godt tænke os en supplement side til hjemmesiden kun for bestyrelsen. 
Benni har lavet et forslag, forum for bestyrelsen med adgangsbegrænsning. Benni sender et 
link som vi kan kigge på det og tage det op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Hjemmesiden bliver ikke opdateret. Vi bliver nød til at gøre noget seriøst ved hjemmesiden.  
Vi har vedtaget, at vi skal have en anden person der varetager opgaven med hjemmesiden.  



Ad 9 
Lavia Nyt, Lavia Nyt – deadline: nr. 2 – d. 6. juni, nr. 3 – d. 28. september, nr. 4 – 23. november. 
Indlæg sendes til Søren. 
 
Ad 10 
Næste bestyrelsesmøder er: 24. september og 12. november (budget møde). 
Julefrokost bliver d. 15. Januar 2016. 
 
Ad 11 
Julefrokostudvalg er Søren og Benni. 
 
Ad 12 
Basket, et par nye medlemmer er kommet til.  Bronze medalje i DM. Sponsorater har de 
skaffet. Ny træner Jens Bo fra DHIF – frivillig basis. Lidt problemer med bredden. Der arbejdes 
på en løsning så der også er plads til bredden.      
 
Bordtennis, intet nyt 
 
Bowling, det går godt. De har lige været til FM og det blev til  3., 4., 4. og 8. Plads. Det er  ikke 
så godt. Repræsentantskabsmøde i selvejende institution, det går godt. Økonomien er rigtig 
god og der kommer ingen stigning i bane leje. 
 
Bueskydning, går godt både inde og ude. Skyder inde i sommeren i år for at holde på 
medlemmer.  
 
Fodbold, intet nyt 
 
Snooker, RM 2 guld og 1 sølv. De skal til FM snarest 
 
Varmtvandssvømning, der har været en del lukket i Haandværkerhaven. Lene LS tænker de 
skal være kontingentfri i næste halvår? Det gør vi ikke. Sundbyvang kører godt. Der er 
medlems tilgang. 
 
Volleyball, stævne i Hamburg og Sit Cup 7-8. November, sæt kryds i kalenderen.  
 
Ad 13 
Villy sagde, at vi har lovet PTU at stille med trænere til reklame dag derude. Villy kontakter de 
rette i DHIF med hensyn til materialer mv. Volleyball deltager også. 
  
D. 23. Maj 2015 Lykke Christensen 


