
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 19. november 2009.  

 
Dagsorden: 
 
1. Orientering ved formanden 
2. Orientering ved kassereren 
3. Nyt fra redaktøren – Lavia nyt 
4. Jubilæum 2011 
5. Budget 2010 + takster 
6. Nyt fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, Svømning, 
    Varmtvandssvømning og Volleyball)  
7. Evt. 
 

Tilstede: Helle, Birthe, Hasse, Søren, Brit, Tommy, Mona, Birgit og Lykke. 
 
Fravær: Jens og Frank. 
 
1. Orientering fra formanden. 
- Lykke har fået en mail fra Grøndal centret vedr. bordtennis lokalet. En henvendelse fra fægterne, som 
også bruger lokalet. Lykke har svaret denne mail. Brit i bordtennis har bedt om en kopi af mailen. Det vil 
blive sendt til hende. 
 
2. Orientering fra kassereren. 
- Opdatering af medlemslister er gået galt og nogen medlemmer mangler på nogen lister, mens andre er 
kommet på forkerte lister. Afdelingslister delt ud til alle og afdelingerne melder tilbage til Tommy. 
 
- Vi har fået 45189kr ekstra fra FOS fra år 2008. Det er dejligt.  
 
- Der er pt. et overskud på 32926kr på regnskabet.  
 
- Vores opsparing er pt. på ca. 168.000kr. 
 
3. Nyt fra redaktøren – Lavia nyt. 
- Deadline for indlæg er flyttet til d. 27. november 2009.  
 
- Søren takkede for alle de mange indlæg til sidste Lavia nyt. 
 
4. Jubilæum 2011. 
- Der kom en masse gode forslag til hvordan vi afholder vores jubilæum i 2011. Bl.a. en fest kun for 
medlemmer, et jubilæums stævne, jubilæum kunne også være en mulighed for at gøre noget i klubben. 
Det blev besluttet at vi nedsætter et udvalg som kigger på forslag og kommer med et udspil til jubilæet. 
Udvalget består af: Tommy, Helle, Lykke og (Søren).  
Tommy er tovholder og indkalder til et møde i løbet af foråret 2010. 
 
5. Budget 2010 + takster. 
- Tommy omdelte 2 budgetter for 2010, et hvor egenbetalingen til stævner var på 25% med et årligt 
underskud på ca. 105.000kr og det andet hvor egenbetalingen til stævner var på 50% med et årligt 
underskud på ca. 85.000kr. 



 
- Det er vilje at FOS tilskud er sat lavet, så kan vi kun blive positivt overraskede. Tommy har beregnet at vi i 
værste flad skal betale ca. 18.000kr tilbage til FOS.  
 
- Kun 3 afdelinger har indsendt budget forslag. Alle andre afdelinger er sat til et gennemsnit. 
 
- Det er værd at nævne at selvom vi har et stort underskud på budgettet, viser det endelige regnskab som 
regel et lille underskud eller sågar overskud. 
 
- En del holdninger blev fremlangt og megen snak frem og tilbage.  
Til sidst gik vi til afstemning og fleste stemte for at egenbetalingen forbliver uændret, altså 25%. Tommy 
sender budgettet ud til orientering. Lykke tilretter vores notat omvederlag og takster til og sender dem ud 
til alle afdelinger. Ligesom trænerkontrakter bliver sendt ud til trænerne. Begge dele vil blive gjort, så snart 
de nye takster fra SKAT forligger i midten af december.   
 
6. Nyt fra afdelingerne. 
Badminton: 7 nye medlemmer er på vej. Så nu er der fyldt op på banerne fra 20.00 – 22.00 

tirsdag aften. 
 
Bordtennis: Lykke bød velkommen til Brit der er ny kontantperson i afdelingen.  
 Der er stadig problemer med lokalet og fægterne. Lykke sagde, at de måtte 

skrive deres problemstillinger ned og hun ville gå videre med. Hvis bordtennis 
afdelingen ønsker det, kan Lykke godt skabe kontant til fægterne, så de kan 
mødes og få snakket om tingene. Brit vil vende tilbage omkring dette. 

 Brit ville gerne høre, hvorfor pokalerne ikke var blevet sat ind i vores pokal 
skabe, som Mona og Lykke havde lovet. Det er rigtigt at de havde lovet det i 
første omgang, men senere har de begge meldt ud, på et bestyrelsesmøde, at 
de ikke kunne nå det nu og at alle medlemmer skal være velkomne til at sætte 
pokalerne på plads i skabene. Brit viste ikke dette bl.a. fordi hun ikke var med 
til det bestyrelses møde og ikke har fået den orientering. Lykke gjorde det 
klart at det er hele klubbens ansvar at få de sidste ting på plads og ikke kun 
Mona og Lykke der skal stå for det hele.  

 
Bowling: Det går godt. God stemning og godt fremmøde. 
 
Bueskydning: Går godt. Lokale og nye gulve er begyndt at fungere godt. Kontingentet i 

specialforbundet stiger næste år. Dette skyldes at specialforbundet ikke får så 
meget i støtte næste år og pengene skal hentes et sted.  

 
Fodbold: Intet nyt. 
 
Snooker: Går som det plejer. Jubilæum aflyst, da der var meget få tilmeldte. De fleste 

udgifter blev heldigvis undgået, pga. af de gode kontanter Birgit havde.  
 
Svømning: Vi har ikke hørt fra Jens og ved ikke hvordan det går. Lykke kontakter Jens og 

får en status på svømmeafdelingen. Hun vil sammen med Jens tage beslutning 
om hvad der skal ske i afdelingen. Alle i bestyrelsen får en tilbagemelding på 
dette inden d. 10. december 2009.  

 
Varmtvandssvømning: Det går stille og roligt.  



 
Volleyball:  Det går forrygende. Vi har fået 3 nye medlemmer. Det går fremad med dem. 

Vi har været i Nienburg i regnvejr. Vi tabte alle vores kampe, men havde en 
god weekend, som altid.  

 
7. Evt. 
- Som nævnt tidligere kontakter Lykke Jens med hensyn til svømning. 
 
- Lykke sender indkaldelse ud næste bestyrelses møde i januar. Her skal vi også beslutte hvem der skal have 
vores vandre pokaler.  
 
- Lykke fastsætter også dato til generalforsamling, så det kan blive sendt ud i næste Lavia Nyt.  
 
- Brit ønsker almindeligt kildevand til vores møder.  
 
D. 21. november 2009 Lykke Christensen 


