
Referat af HB-møde torsdag d. 27. november 2014 
 

Fremmødt: Keld, Morten, Helle, Birthe, Lene M., Lene L., Søren, Frank og Benni 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden  
3. Opfølgning på budget 2014 (se bilag udsendt af Lene) 
4. Registrering – status (se bilag udsendt af Lykke) 
5. Lavia Nyt – deadline fredag d. 26.9. 
6. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 

Varmtvandssvømning og Volleyball)  
7. Næste bestyrelsesmøde –  onsdag d. 10.12. 

 

Afbud: Lykke og Lene N. 

Ad. 1 Dagsorden godkendt ingen nye punkter. 

Ad. 2 Poul Olsen fra bordtennis døde den 24 okt. Søren deltog i begravelsen medbringende en buket 

blomster. Et stort tillykke til basketafd. Handicapidrættens Videns Center indstiller Copenhagen 

Thunderwheels til Kulturministerens Handicapidrætspris 2014. Generalforsamling afholdes d. 19. marts. 

Søren skal til møde igen i bueafd. angående fordeling af baner. I bowling er væggene malet, men man 

mangler at få malet skabe - det bliver først næste sæson.  

Ad. 3. 11 medlemmer skylder, deraf 6 nye. Der tilgår 8000 kr. ekstra i aktivitetstilskud. Lene regner med et 

overskud på 30.000 – 40.000 kr. 

Lene og Søren har set på budgettet og må konstatere, at der er færre indtægter og flere udgifter, derfor må 

vi have en kontingentforhøjelse for at få regnskabet til at hænge sammen.  

Det nye årlige kontingent bliver 1200 kr. for aktive, 600 kr. for børn og 300 kr. for passive. 

Der er søgt 75.000 for meget. Derfor er bowling, bue og volley nedskrevet med 20 % på nettobevillingen, 

som er afdelingens udgifter i alt fratrukket egenbetaling. Bowling blev til gengæld tilført 20 %, da de havde 

lavet et meget skrabet budget i sparsommelighedens navn. Afdelingernes budget er et rammebeløb, som 

betyder at afd. helt selv styrer, hvad de vil bruge pengene til. Hvis afdelingerne får ekstra aktivitet eller 

behov, kan man søge en ekstrabevilling.  

Med overskud samt kontingentforhøjelsen pr. 1/7 går budget i nul. Derudover kan vi regne med et 

transporttilskud på ca. 20.000-25.000 kr., som vi ikke må budgettere med. 

Frank mente ikke, at hans afd. ville betale mere end 1000 kr. og antydede, at de kunne betyde en lukning af 

fodbold. Søren foreslog, at de budgetterede med et højere beløb og evt. søgte en ekstra bevilling.  

Budgettet blev godkendt. 

Ad. 4. Lykke meddeler fra sygesengen, at alle afdelinger er meget dygtige til at registrere. 



Ad. 5 Mange afdelinger benytter nu facebooksider, som er mere dynamiske og giver mulighed for 

tovejskommunikation. Vores hjemmeside er mere statisk, men er så vores ansigt udadtil, som bl.a. DHIF 

linker til. Søren mente, at vi måtte se i øjnene, at da afdelingerne aldrig leverer stof, billeder og nyheder, er 

det bedre at bruge hjemmesiden til klubbens historik. Herunder oplysninger om vores forskelige 

sportsaktiviteter, træningstider, kontaktpersoner, vedtægter og bestyrelsesmedlemmer. Derudover ville 

det være formålstjenligt at have en formular med en indmeldelsesblanket, som automatisk bliver sendt til 

kassereren. Det påtog Lene M. sig.  

Ad. 6 Basket: Haft en hård start med sygdom, men stor fremgang. Påtænker en tur til Tyskland og ikke 

mindst nomineringen er til stor opmuntring. 

Bordtennis: Sorg i afdelingen over tabet af deres nestor Poul Olsen. Med hensyn til ny træner afgør 

afdelingen selv, hvem de vælger. 

Bowling: Har også fået ny træner og var til stævne i lørdags, hvor især Lene brillerede.  

Bueskydning: Stadig problemer med den klub, de deler baner med, som vil have faste baner. Villy er 

rasende, og der er derfor aftalt et møde med Robert, hvor også Søren deltager. Men på positivsiden kan 

der meldes om flow i afdelingen – herligt! 

Snooker: Startvanskelighederne er ikke helt løst. Leif har jævnligt konfrontationer med Georg fra 

keglebanerne. Manglende respekt for spillebordene. Når der er fest i kegleafd.er børnene hårde ved 

bordene. Løsning udtænkes - net eller plader? Skabe er ikke malet. Først næste år. 

Varmtvandssvømning: Kaya stopper efter nytår. Foreningen giver en lille gave. Måske skulle man slå de to 

hold sammen? En svømmer er stoppet på grund af træningssucces. Er blevet så god, at den fysiske træning 

fortsætter i et træningscenter. 

Volleyball: Sit-cup afholdt med stor succes organisatorisk - transport at spillere fra lufthavn til hotel – hotel 

til spillehal og omvendt - klarede vi med en lejet minibus og privatbiler. Der var internationale dommere -  

to fra Finland og en tysk samt tre fra det hjemlige volleyballforbund. Men også spillemæssigt var der stor 

tilfredshed både med niveauet for alle hold, hvor tre hold dominerede (Helsinki, Aktau og Lynx1 fra 

henholdsvis Finland, Kasakhstan og England), men også vores egen spillestandard var hævet ikke mindst 

grundet efterårets meget målrettede træning.   

Ad. 7 Nyt møde 10.12 julefrokost. 

Referent. Benni 

 

 


