
Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 8. marts 2012 
 
Fremmøde: Frank, Kjeld, Helle, Birthe, Lene M, Lene LS, Lykke, Søren og Benni 
 
Afbud: Lene DN 
 
Søren bød velkommen og ville høre der var yderligere punkter til dagsordnen. Det var der ikke. 
 

 
Ad 1 
Søren orienterede om, at bueskydning skal til betale for udendørs baner. KBH kommune har stået for 
skydebanen, men det gør de ikke mere. Store klubber forsøger at køre det videre. Det koster og der kan 
ikke opnås tilskud fra KBH kommune. Det kommer til at koste 9200kr. Søren har sagt god for det så 
afdelingen ikke lukker pga. af det. Sommersæsonen er fra 30. april – 15. september 2012. 
 
Lavia nyt er kommet. Søren har fået det d. 2/3-12, så indkaldelse til generalforsamling er sendt ud til tiden. 
Dato til indkomne forslag er d. 15. januar, ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal være inde før dagsorden 
er sendt ud, hvilket virker mærkeligt. Søren laver ændringsforslag til vedtægter, som kommer på 
generalforsamlingen.  
 
Ole Ansbjerg er blevet inviteret som dirigent til generalforsamling. Han har takket ja. 
 
Invitation til workshop om Facebook d. 26. april 2012. Ingen kan deltage. 
 
Ad 2 
Lene har fået mail om forslag til hvordan vi får penge til vores klub.   
 
Regnskab pr. d.d. er omdelt. Overskud pt. på 54385,70kr. 5 skylder, som Lene rykker.  
 
Revisorer havde 2 bemærkninger til vores regnskab 2011.  

- Administrationsposten kunne de godt tænke sig at det kunne deles op. Lene laver dette om med 
flere detaljer.  

- Hvor er formands computeren? Den står hos Lykke, da hun har påtaget sig hvervet om sekretær. 
 
Der var stor ros fra hele bestyrelsen til Lene for godt arbejde med regnskabet. 
 
Ad 3 
Søren havde lavet forslag til generalforsamlingen om ændring af kontingent og stævn egenbetaling. Dog 
slettes det med stævne egenbetaling, da det ikke skal besluttes på generalforsamlingen, men noget der 
besluttes i bestyrelsen.   
 
Forslag om ændring af vedtægter kommer også med generalforsamlingen. Se ad 1. 
 
Ad 4 
Vi skal til at registrere, at vi har været til træning selv. Dette gøres elektronisk i Grøndal centret på skærme 
der er sat op. Det er svært at administrere for en stor klub som os. Søren og Lykke formuler en mail om 
dette til Grøndal centret, da vi har en masse spørgsmål om dette. 
Alle afdelinger er orienteret om det nye og har ansvar for at formidle det ud til medlemmer i afdelingerne.  
 



 
Ad 5 
Søren fortalte at produktionsplan for resten af året står i bladet.  
 
Ad 6 
Søren fortalte, at vi har haft et opfølgningsmøde i februar. Vi venter spændt på tider fra Grøndal Centret. 
Der kommer en kom og prøv basket dag. De glæder sig meget til at være en del af klubben. De møder et 
par stykker op til vores generalforsamling.  
 
Ad 7 
Badminton: Et medlem ud af klubben og et medlem ind. 
 
Bordtennis: Ikke så meget nyt. De fører turneringen. Deltager omkring 10stk til træning. 
 
Bowling: Går fint. Nogle stykker er langtidssyge. Venteliste helt ned efter sommerferien. Ramper bestilt, 
den ene betales gennem forbundet. Det arbejder deres træner på.   
 
Bueskydning: Der er forslag om, at vi skal dele udendørs baner med Københavns bueskyttelaug så udgiften 
bliver mindre. Det skal dog op på deres generalforsamling. Måske kan måske også gælde indendørs 
banerne. Dog vil vi lige afvente udendørs forsøg før vi siger ja til det samme indendørs.     
 
Fodbold: Ikke så meget nyt. Spiller lidt indendørs.  
 
Snooker: Ikke så meget der.   
 
Varmtvand: Parkeringsproblemer i Sundbyvang på af vejarbejde (GAS). 1 nyt medlem.  
 
Volleyball: Går godt. De skal til England og deltage i stævne i slutningen af marts, da de ikke kan komme til 
Hamburg i juni. 
 
Ad 8  
Lene LS: pokaler?  
Søren indstiller til at de droppes i år og tager det op igen næste år.  
 
Lene M, trænerkontrakt til deres træner?  
Lykke: Et hængeparti vi har med svar på om der kan ansættes en træner i bordtennis. Dårlig stemning 
omkring klubben fra bordtennis afdelingen. Tages op på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 
11. marts 2012 Lykke Christensen     
 


