
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 12. februar 2009 kl. 19.00 

Mødelokale 3 i Grøndal centret 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering ved formanden. 

2. Orientering ved kassereren. 

3. Hjemmeside 

4. Generalforsamling 

5. Lavia Nyt. Nyt fra redaktøren 

6. Kort orientering fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, 

Snooker, Svømning, Varmtvandssvømning og Volleyball). 

7. Evt. 

 

Fremmødt: Hasse, Birgit, Lene, Tommy, Helle, Mona, Jens, Birthe og Lykke. 

Der var 2 for bordtennis afdelingen til stede, Poul og John. 

 

Afbud: Søren, Frank, Erling og Benni. 

 

1. Orientering ved formanden. 

- Brochure om handicap idrætsfestival afleveret til Helle fra bowling. Erling bliver orienteret om at 

rette henvendelse til Helle hvis de vil med. 

 

- Der var en lang snak omkring lokale skifte og den proces der har ligget omkring det. Vi er alle 

enige om at processen har været hård og ikke særligt godt planlagt. Der har også været en del 

forskellige udmeldinger og opfattelser omkring hele processen.  

En del fejl og mangler blev fremsat på mødet og disse er noteret ned og Lykke vil gå videre med det 

hele. Vi skal have et møde lavet med alle repræsentanter for brugere af lokalerne. Lykke kontakter 

Robert om dette. 

 

2. Orientering ved kassereren. 

- Der er en fejl i vederlagsseddelen. Årstallet er forkert i overskriften. Alle er orienteret og de retter 

det selv til.  

 

- Lene mangler kun trænerkontrakt fra Thomas. 

 

- Nogle regnskaber for 2008 er omdelt. Vi går ud af 2008 med et underskud på 23344,45kr.  

 

- Vi skal betale 8925kr tilbage til FOS for 2007. Lene og Tommy har regnet på, at vi nok skal betale 

omkring 18.000kr tilbage for 2008. Vi har tabt medlemmer og har ikke så mange børn og 

handicappede, som er de grupper som giver mest tilskud. 

 

- Tilskud fa FOS i 2009 bliver på omkring 55000kr.  

 

- Medlemmer pr. 1/1-09 er på 176. 

 

- Budget 2009 bliver rettet lidt til med nogle nye tal. Nyt sendes ud. 

 



3. Hjemmeside. 

- Benni har lavet en beskrivelse af hvordan han gerne vil have oplysninger til ændringer til 

hjemmesiden. Denne er omdelt til alle. Der er også et eksempel på opsætning af en hjemmeside. 

Det er bordtennis der har en fin opsætning. 

 

4. Generalforsamling. 

- Indkaldelse via Lavia Nyt. Regnskab, budget, beretning kommer også i Lavia Nyt. 

 

5. Lavia Nyt. 

- Er ved at være færdig og snart på gaden. 

 

- Birgit vil gerne have invitation til jubilæum i snooker afdelingen med i næste nummer. Det skal 

bare sendes til Søren og Benni. Deadline står i det nummer der udkommer lige om lidt.  

 

6. Afdelingerne. 

- Bordtennis:  Intet nyt. 

- Bowling: Har droppet Malmø open, det er ikke handicap venligt. Helle vil høre om 

vi har en bestyrelses ansvarsforsikring. Lene vil undersøge den 

nuværende forsikringsdækning og Helle vil undersøge lidt mere om 

denne bestyrelses ansvarsforsikring.  

- Badminton: 1 nyt medlem. 

- Bueskydning: Afdelingsmøde d. 25/2-09. 2 nye medlemmer og måske 2 nye børn. Der 

har været mange problemer med lokalet efter der har været lokale 

bytning. Det bliver der taget hånd om, som vi har talt om tidligere. 

- Fodbold: Intet nyt. 

- Snooker: Afdelingsmøde d. 20/2-09. Klubturnering afsluttet. Turneringsdatoer 

fastlagt. Der er både lidt tilgang og afgang af medlemmer.  

- Svømning: 12 – 14 personer i vandet pr. træning. Livredder er stoppet, er kommet 

ud for en ulykke. Der er stadig problemer med bade stole, men der er 

dialog omkring det. Der er kommet et godt forhold til de ansatte i hallen. 

Der var ikke så mange til juleafslutningen, som det ellers var planlagt.  

- Varmtvandssvømning: Stille og roligt. De forsøger at skaffe skab til deres ting i 

håndværkerhaven. 

- Volleyball: Intet nyt.  

 

7. Evt. 

- Nye lokaler er booket. Bueskydning vil gerne have lokaler fra kl. 16.00. Det tager Lykke med 

næste gang.  

 

- Klubaften i marts bliver i volleyball. 

 

- Emner til vores årlige pokaler skal sendes til Lykke inden d. 28/2-09. Lykke samler sammen og er 

der tvivl vil alle afdelinger blive kontaktet. Mona vil stå for graveringen. Pokaler skal samles ind 

via afdelingsformændene og stilles i vores lokale inden d. 28/2-09. 

 

- Tommy vil gerne have punkt på, på næste bestyrelsesmøde. Børneidræt.  

 

14. februar 2009 Lykke Christensen 



 

 

 

 

 


