
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2009 kl. 19.00.  

 
Dagsorden: 
 
1. Orientering ved formanden 
2. Orientering ved kassereren 
3. Nyt fra redaktøren – Lavia nyt 
4. Forretningsorden – Tommy har ønsket punktet 
5. Børneidræt – Tommy har ønsket punktet 
6. Nyt fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, Svømning, 
    Varmtvandssvømning og Volleyball)  
7. Evt. 
 
Tilstede: Thomas (træner i svømning), Jens, Frank, Tommy, Hasse, Birthe, Søren, Birgit, Helle og Lykke. 
 
Afbud: Mona, Kjeld og Erling. 

 
Ad 1.  
- Lykke har fået brev fra Thomas i svømning om, at han stopper som træner og Jens også gerne vil trække 
sig som formand pr. 31. december 2009. Der kommer ikke mange medlemmer og svømmer. Der kommer 
faktisk kun omkring 3 – 4 pr. gang. Hallen er lukket pga. renovering til oktober og herefter vil der resten af 
året blive arbejdet på at finde en løsning ellers kan afdelingen lukke. Jens vil kontakte medlemmerne 
omkring situationen.  
 
- Erling har kontaktet Lykke, da han har trukket sig som formand for bordtennis. De kan ikke finde en ny 
formand eller kontaktperson for afdelingen. Det er aftalt at Lykke kontakter dem vedr. dette og finder en 
løsning. Der står i foreningens love at en afdeling skal have en kontaktperson.  
 
- Lykke forslår, at vi indhenter børneattester på alle vores trænere, lige meget om vores trænere har med 
børn at gøre eller ej. Den nye lov gælder ikke vores trænere, men det er vigtigt at være på den sikre side. 
Det er bestyrelsen enige i og Lykke undersøger omkring dette og kontakter vores trænere.  
 
Ad 2.  
- Tommy ønsker at alle afdelinger husker at sende adresse ændringer til ham på deres medlemmer.  
 
- Der er 19 medlemmer der mangler at betale. Tommy rykker og afdelinger er orienteret.  
 
- Der er kommet 7 nye medlemmer.  
 
- Pt. er der et overskud på 33.000kr.  
 
- Budget forslag for 2010 skal sendes til Tommy inden d. 2. november 2009.  
 
- Tommy ønsker at vi allerede nu tænker over hvordan vores jubilæum skal forløbe i 2011. Så vi evt. kan 
arbejde det ind i budgettet. Det er aftalt at vi alle tænker over det til næste bestyrelsesmøde. Alle spørger i 
deres afdelinger for gode forslag.  
 
 
 



Ad 3. 
- Søren undskylder, at nogle indlæg til bladet blev misset sidste gang.  
 
- Indlæg skal sendes til den mail adresse der står i blandet på første side.  
 
- Søren retter adresse siden og Benni retter hjemmesiden for nogle små fejl i telefonmure osv.      
 
- Søren er glad for de mange indlæg og billeder der kommer til bladet og håber på at dette fortsætter.  
 
- Det ville være en god ide at få Lavia Nyt på nettet. Søren vil snakke med Benni og dette. 
 
Ad 4. 
- Tommy vil gerne have at vi strammer lidt på bestyrelsesmøderne. Vi snakker meget udenom. Vi lover alle 
at være bedre til dette. 
 
Ad 5.  
- Tommy har planer om at starte et børnehold op til næste sæson. Et hold der skal dyrke flere forskellige 
idrætter. Han har god erfaring med dette fra tidligere.  
 
Ad 6. 
Badminton:  Intet nyt. 
Bordtennis:  Der henvises til punkt 1. 
Bowling: 5 nye medlemmer. Alle spiller på rampe så de er ved at være i bekneb med 

ramper.  
 De har afholdt jubilæum. Der kom ikke nogen fra bestyrelsen. Det er de meget 

skuffede og sure over i bowling. Søren mener, at vi i fremtiden skal sikre os at 
nogen fra bestyrelsen deltager på forhånd.  

Bueskydning: De er lige startet inde. Der er kommet nyt gulv i lokalet som ikke er godt. De 
vil tage dette op med Grøndal centret.  

 En old boys mester til DM for raske. En FM mester i handicap og en blev nr. 2.  
 De har et problem med at få børnene til at komme når der trænes ude. Dette 

skyldes at forældrene ikke vil/kan køre dem. Børnene kan ikke selv tage ud på 
banen. De vil undersøge andre muligheder.  

Fodbold: 4 nye medlemmer. De mangler 2 kampe før udendørs sæsonen er færdig. Så 
er indenfor.  

Snooker: Holdmesterskaberne og FM starter snart. Det er lidt op og ned hvor mange 
der kommer til træning.  

 Der er jubilæum i oktober og Birthe og Hasse deltager på bestyrelsens vegne.  
Svømning: Der henvises til punkt 1. 
Varmtvandssvømning: Intet nyt. 
Volleyball: Vi har en spiller der deltager i EM for kvinder for Tyskland.  
 Vi har en udviklings afdeling. Vi forsøger at få nye medlemmer og har 3 – 4 

stykker som prøver sporten.  
 Deltager i Nienburg stævnet i november. 
 
Ad 7. 
- Thomas vil høre om det var en mulighed at sprede budskabet om klubben via Facebook. Vi har en side 
derinde allerede.  
 
19. september 2009 Lykke Christensen   



 


