
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 30. august 2018 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. 19.00-19.30 - Erik Pollas på besøg om pengene fra Lavias Venner (bilag 1)  
3. 19.30-20.00 - Peter Michaelsen om fridykning som en mulig ny idræt i Lavia (bilag 2)  
4. Orientering ved formanden  

a. Brugerbestyrelsen – ansøgte midler  
b. Parasportens dag 22.9. – hvem kommer?  
c. Idrætsuniverset – forlængelse af projektet (bilag 3)  

5. Lokaleansøgningsprocedure i GMC (Lykke)  
6. Opfølgning på budget 2018  
7. Lavia Nyt – deadline: nr. 3: 3.9.; nr. 4: 12.11.  

a. Alle afdelinger skal udfylde 1⁄2 side til hvert nummer under overskriften NYT FRA 
AFDELINGERNE  

8. Forslag om årligt arrangement for alle frivillige ledere og trænere, som inkluderer spisning 
og hyggeligt samvær som tak for indsatsen. Hvordan går det med det?  

9. Kort nyt fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Idrætsuniverset, 
Snooker, Varmtvandsgymnastik og Volleyball)  

10. Næste møde er den 29.11. – kage: Poul Boye  
11. Evt.  

 
 
Fremmødt: Søren, Lene, Helle, Lykke, Thomas, Cindie (med hjælper), Kjeld, Poul, Villy 
Gæster: Peter (Para-fridyk) og Erik Pollas (Lavias venner) 
 
Afbud: Benni og Frank 
 
Ad 1 
Erik Pollas er forsinket og vi skyder det punkt til han kommer.  
Intet andet til dagsorden og den er godkendt. 
 
Ad 2 
Søren har lavet et oplæg til ”vennegaven” – pengegave fra Lavias Venner (Oplæg sat ind 
herunder). 
Erik forklarede, hvorfor de havde forslået en fest og forklarede også at de ikke er låst til fest som 
sådan. Det var ment som at vi kunne snakke om det. Han er glad for invitationen til 
bestyrelsesmødet.  
Søren foreslår, at med forslaget herunder kan der søges igennem formand og kasserer.  
Villy laver det sådan i regnskabet, at det tydeligt kan ses hvad vi bruger puljen til. 
 
Alle var enige om, at vi hensætter penge og bruger dem som i forslaget herunder. 
 
 
 



Udkast til retningslinjer for brug af penge overført ved opløsningen af støtteforeningen Lavias 
Venner.  
 
Pengepuljen kaldes ”Vennepuljen”.  
 
Pengene kan søges af afdelingsformændene og administreres af formanden og kassereren i 
fællesskab efter følgende retningslinjer:  
”Afdelingerne kan søge mindre beløb fra Vennepuljen til at styrke arbejdet med dygtiggørelse af 
enkelte udøvere på et ekstraordinært niveau, som ikke umiddelbart kan opnås gennem den 
almindelige daglige træning.”  
 
Der aflægges et særligt regnskab for Vennepuljen på årets generalforsamling.  
 
Ad 3: 
Søren har fået mail fra Peter, som står for et projekt omkring åndedræt og fridykning for 
polioramte (se mail herunder).  
Peter deltog på bestyrelsesmødet og fortalt om projektet. Lige nu er det i Herlev de træner og får 
finansieret projektet gennem tilskud fra en fond. De kan nu ikke få flere penge fra fonden. Derfor 
er Peter på udkig efter en klub der evt. kunne være interesseret i at fortsætte med holdet.    
Fridykningen er det primære i projektet. Der er nu 10 medlemmer og det er ikke sikkert at alle vil 
med over i klubben. Kun polio ramte lige nu, men Peter vil gerne udvide det til alle handicappede.  
Peter vil gerne være instruktør til en start.  
Der kom mange gode forslag til projektet. 
Søren forslår, at Søren og Lene kigger videre på det og tager kontakt til Peter.  
 
Hej Søren! 
I forbindelse med et åndedrætsprojekt i Polioforeningens regi var vi 12 personer der deltog i en 
kombination af yoga og fridykning med Stig Åval Severinsen som lærer. Projektet løb over 3 
måneder og mange af os fortsatte efterfølgende og indtil nu har det lykkedes os at skaffe midler 
gennem en fond. De har smækket kassen i og gruppen er nu gået lidt i opløsning. Derfor tænkte jeg 
at det muligvis kunne lade sig gøre med et noget lignende projekt i Lavia regi.  
Som nævnt kommer jeg gerne og præsenterer et oplæg ved jeres førstkommende bestyrelsesmøde.  
Mange venlige hilsener  
Peter 
 
Ad 4 
a. Brugerpuljen i GMC har behandlet alle indkomne forslag. Der var 2 fra Lavia, nyt gulv i hal K og 
flere bander bordtennislokalet. Gulv i hal K ikke bevilget, men vil blive repareret. Bander til 
bordtennis blev bevilget. Det er en pulje som spænder vidt i ansøgninger og vi skal huske på dette 
næste år og huske at søge igen.  
Alle pengene blev ikke bevilget og resten bliver brugt på forbedringer i GMC. 
 
b. Para-sportens dag i september. Bueskydning er med og Thomas er ved at finde ud af hvordan 
det skal være. Idrætsuniverset vil gerne deltage. De deltager sammen med buerne. Der vil ikke 



være mulighed for at stille en stand op for klubben, men vi kan dele brochure ud og fortælle om 
klubben.  
 
c. Idrætsuniverset, projektet er forlænget med et år. Vi skal have kigget på om vi kan få en anden 
tid. Det er en af grundene til at der ikke kommer så mange og deltager.  
 
Andre indkomne ting: 
Opsigelse fra vores svømmetræner Poul. Han har ikke tiden mere. Løsningen bliver at Tanja 
(deltager på holdet) bliver træner og Sundbyvang leverer en livredder. 
 
Erfaringsudvekslingsudvalg, som Søren deltager i er udkommet med et katalog med alle de 
specialsporter der findes. Det er finansieret af penge fra satspuljemidler. Det er et flot og enkelt 
katalog.   
  
Ad 5  
Alle lokaler er forlænget med et år, pga. at kommunen har fået nyt system, som hedder 
Foreningsportalen. Hvis der er nogen afdelinger der ønsker at få mulighed for at ændre deres 
tider, så skriv til Lykke. Så forsøger vi at få ændret tiderne.  
 
Ad 6 
Status på regnskabet pr. 31.8.18 er sendt ud. Status er at regnskabet indtil nu ser fornuftigt ud i 
forhold til det der er budgetteret med.  
 
Der er pt 206 medlemmer og ca. 25% er i restance. Søren og Villy taler sammen om hvilke 
muligheder vi har for at rykke dem der skylder.  
 
Ad 7 
Der er deadline 3. september 2018. Alle afdelinger skal aflevere en halv side med hvordan det går i 
afdelingen.   
 
Ad 8 
Udvalget er så småt begyndt at kigge efter steder vi kan holde det.  
Det er meningen at bestyrelsen, afdelingsformænd, trænere, andre frivillige, der gør et ekstra 
stykke arbejde i afdelingerne skal inviteres.  
Der kom forslag til dage og steder. Udvalget arbejder videre.   
 
Ad 9 
Bordtennis: Nye medlemmer hen over sommeren, som de regner med også kommer på mandag.  
 
Bowling: Er startet op. Udfordring for nogen kørestolsbrugere med det nye gulv. Der er en kant, 
men ramper vil blive sat op. Lidt tilgang og lidt afgang.  
 
Bueskydning: Det går godt. De har vundet en masse medaljer til DM. Der arbejdes på 
udendørsbaner, kontakt til Københavns kommune og forbundet. Nye medlemmer er på vej. De er 
nu gået indendørs igen.  



 
Fodbold: Intet nyt 
 
Idrætsuniverset: Er startet op igen og pt. er der 3 medlemmer ud over Cindie og Frederik. Aftale 
med Thomas om at prøve bueskydning og de er også ved at lave en aftale med snooker.  
 
Snooker: Registrering er gået i orden nu. Det går godt. Pladsen er en udfordring når nye 
medlemmer kommer, især dem i kørestol. Bordene kan være for høje at spille på og de har ikke 
muligheden for at spille på kegleborde mere.  
 
Varmtvandsgymnastik: Der er opstart 7. september 2018. Ny træner (se punkt 4). Klage fra 
Sundbyvang, som de arbejder på at løse. Aftale er også her lavet aftale med idrætsuniverset. 
 
Volleyball: Et ny medlem er kommet til. Vi har haft besøg af en landsholdsspiller fra det stående 
herrelandshold og det har givet en masse positiv opmærksomhed på sporten. Hjælper stadig med 
til lidt træning til Invictus Games deltagerne.  
 
Ad 10 
Det er aftalt. 
 
Ad 11: 
Intet til dette punkt. 
 
D. 1. september 2018, referent Lykke Christensen 


