
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 12. maj 2011 

 
Dagsorden: 
 
1. Bestyrelsesarbejdet – Hvordan fordeler vi arbejdet i fremtiden? 
2. Orientering ved kassereren 
3. Lavia nyt -  Nyt fra redaktøren  
4. Jubilæum 2011  
5. Kort nyt fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 
    Varmtvandssvømning og Volleyball)  
6. Evt. 
 
Fremmødt: Frank, Benni, Søren, Birthe, Helle, Lene LS, Lene M og Lykke 
 
Afbud: Hasse og Kjeld 
 
Ikke mødt: Lene D, Birgit og Henrik 

 
Ad 1 
- Søren gennemgik dagsorden. Under punkt 1 skal der bl.a. vælges 2 afdelingsformænd til FU.  
 
- Herefter lavede vi en præsentationsrunde, da vi er blevet en del nye medlemmer. 
 
- Søren gennemgik liste over opgaver vi har fordelt over et år. En liste som Lykke og Lene havde lavet over 
hele året. Herefter havde vi brainstorm og snak omkring de opgaver vi har ud ad til og ind ad til i klubben. 
Søren laver et udkast over opgaverne og forslag til  hvem der tager hvilke opgaver til næste møde. 
  
- Afdelingsformænd valgt til FU: Lykke og Helle. 
 
- Sekretær: Lykke vil gerne og er valgt 
 
Ad 2 
- Regnskab pr. 10. maj omdelt. Overskud på 16007kr. Papirer til FOS skal underskrives, så Lene kan sende 
dem ind.  
Lene LS har skrevet til dem der skylder fra badminton, bueskydning og passive. De er blevet ekskluderet. 

Frist var d. 6/5-11. 

- Transport tilskud indberettes inden d. 30. juni 2011 til Lene LS. 

- Kaya har fået lov til at købe træningstøj. 

- Frank spørger om de må bruge de penge de har fået om trøjer i budgettet. Lene LS siger, at de bare kan 
købe dem. 
 
Ad 3 
- Søren opfordrer til at sende stof og gerne med massere af billeder.  

- Lene LS siger, at afsender adresse skal rettes og det vil hun selv gøre næste gang der laves Lavia Nyt.  
 



- Helle skriver et indlæg om kørestolsbasket. Vi har fået en henvendelse om vi evt. vil starte det op. 
 
- Lene M vil gerne vide om hvornår får man sit blad. Lene LS fortæller at det gør man, når man har betalt 
kontingent første gang efter indmeldelse. 
 
Ad 5  
- Fodbold: Frank er skadet og holdet ligger nr. 5 i rækken. Klaret sig meget godt. 
 
- Volleyball: Har været til stævne, som man kan læse mere om i Lavia Nyt og træning går også godt. 
 
- Bordtennis: Spiller i serie 3 og spiller en del. Hygger sig til træning. Lene M er ny kontaktperson. 
 
- Varmtvandssvømning: Er ved at slutte. Det går det godt. Ikke nogen ventelister pt. 
 
- Bowling: De har venteliste pt. Det går godt. Handi-tv  har været på besøg til at lave noget reklame for 
klubben. RM er overstået og alle har kvalificeret sig til FM. Medalje chancerne er store.  
 
- Bueskydning: Ikke ret mange medlemmer, faktisk kun 8. De har ikke været til  stævner i foråret. Udendørs 
er der 1 der går til stævne i løbet af sommeren. Afdelingsmøde er afholdt, bestyrelsen består.  
 
- Badminton: Ikke noget nyt 
 
- Snooker: Ikke noget nyt   
 
Ad 4 
- Søren, fortalte om jubilæumsudvalg. Helle fortalte, at de allerede har fastsat stævne d. 8. - 9. oktober 
2011 til jubilæums stævne i bowling, som tidligere aftalt.  
  
- Søren fortalte om en ide med et stævne som i gamle dage med Kattegat rundt. 2 klubber, en fra Norge og 
en fra Sverige skulle deltage og vi skulle besøge hvert land og dyrke noget idræt. Birthe mener, vi afskærer 
en del af afdelingerne, fordi de ikke har idrætterne i de andre lande. Helle enig. Frank siger, at man passe 
på ikke at skyde ideen ned. Søren og Benni forslår et stævne i Malmø i samarbejde med dem. Vi aftaler et 
FU møde hvor vi går videre med planlægningen. 
Alle afdelinger melder tilbage til Søren inden d. 5. juni om der er stemning i afdelingen for at tage til 
Malmø og lave et jubilæumsstævne der.   
Jubilæum er d. 12. november 2011, som er en lørdag og det bliver den weekend vi afholder det.  
FU møde om jubilæum 8. juni 2011kl. 19.00.  
 
Ad 6 
- Lene M vil høre om man kan få trøjer i klubben og har vi nogen liggende? Søren svarer, at afdelinger selv 
skal selv sørge for trøjer til medlemmer. Man kan evt. søge en ekstra bevilling. 
 
- Lykke fortæller at der er kommet nogen tilbagemeldinger på lokaler og resten er på vej. 


