
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 21. januar 2010.  

 
Dagsorden: 
 
1. Orientering ved formanden 
2. Orientering ved kassereren 
3. Nyt fra redaktøren – Lavia nyt 
4. Generalforsamling + vandrepokaler 
5. Nyt fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 
Varmtvandssvømning og Volleyball)  
6. Evt. 
 
Fremmøde: Birthe, Birgit, Mona, Hasse, Helle og Lykke. 
 
Afbud: Søren, Frank, Kjeld, Tommy og Brit. 
 

 
Ad 1. 
- Trænerkontrakter for 2010 er sendt ud. Hasse har ikke afleveret sin, da han ikke har fået sin trænerløn for 
efteråret 2009. Lykke taler med Tommy om dette. Hasse afleverer kontrakt, sammen med regnskab fra 
bueskydning, sidste kvartal. Helle fra bowling vil sørge for at Tommy får det.  
 
- Svømning er lukket og Mona og Lykke har været nede og tømme skabet. Lykke har sørget for at forbund, 
medlemmer osv. har fået besked. Lykke konakter Jens, da der mangler ting i skabet.  
Mange er kede af det, men ikke har i lang tid mødt til træning eller på anden måde bakket op om 
afdelingen.  
Det er snart i 2 år det har stået på og vi kan ikke blive ved med at køre sådan, derfor er de lukket.  
 
- Lykke laver lokaleansøgninger her i weekenden for sæson 2010/2011. De skal være ansøgt inden d. 1. 
februar 2010. 
 
- Tommy har mange problemer med det modul der udsteder kontingent. Det virker ikke. Tommy vil 
opkræve kontingent via afdelingerne, men det bliver for svært at håndtere. Derfor vil der først blive 
opkrævet kontingent for forår 2010 i marts. Formænd informerer i afdelingerne. 
 
Ad 2. 
- Regnskab i nøgletal er omdelt. Der er et overskud på slut regnskabet. Dog er der en del usikkerheder 
endnu og nogen afdelinger er ikke færdige med at afregne for 2009.  
Det er aftalt at vi holder et møde inden deadline på Lavia Nyt, så vi kan få afklaret det hele og de rigtige tal 
kan blive meldt ud til alle.  
 
- Budget for 2010 (tilrettet version) omdelt. Birthe siger, at egenbetaling under afdelinger stadig ikke er 
rettet. Lykke vil sørge for at Tommy får rettet dette.  
 
- Der er også omdelt en skylder liste. Denne tager vi også op på næste møde.  
 
- Takster for 2010 er godkendt.  
 
 



Ad 3. 
- Der er deadline på næste nummer d. 15. februar 2010. Send indlæg. 
 
Ad 4. 
- Der er sendt officiel indkaldelse ud i sidste Lavia Nyt.  
 
- Vi kan kun finde 2 kandidater til 2 pokaler. De vil blive offentligtgjort til generalforsamlingen. 
 
Ad 5.  
- Badminton: Nogen har meldt sig ind som et hold og tror de så har faste baner. Dette er 

ikke orden. Mona er på sagen.  
 
Bordtennis: Birthe havde besked fra Brit: 
 De har haft godt møde om lokalet med Grøndal centret, Robert. 
 Grøndal centret har sat ordensreglement op i lokalet. Det er fægterne, Lykke 

og Robert der har besluttet at døren til fægternes rum skal flyttes. 
Pokalskabende bliver flyttet hele tiden. Man må godt hænge billeder op, når 
man har aftalt det med Grøndal centret. Sofaen bliver flyttet ud af lokalet 
igen. Lyset bliver lavet om. Fægtekonsoller bliver hævet. Opholdsborde bliver 
sat ned til vinduerne. Materialer bliver flyttet væk fra brandudgang. Klage fra 
fægterne havde Robert ikke hørt om.  

 Lykke svarer Brit tilbage på et par af tingene. 
 
Bowling: Det går godt. De har en spiller der er blevet inviteret med til et SU stævne i 

Polen. Hun er en ud af bare 2 spillere fra Sjælland og har en god chance for at 
få pokaler. Det koster 3500kr. Regionen betaler 2500kr. Vi har bevilget 500kr 
og egenbetalingen for Conny er så 500kr.  

 
Bueskydning:  Nytårsstævne i TIK. Det gik godt. De skal have stævne, FM i Grøndal centret d. 

27. marts 2010 og det skal bowling også.  
 De fik rigtig dårlig mad leveret fra cafeen i Grøndal centret til deres 

julefrokost. De klagede, men fik frækt svar tilbage. 
 
Fodbold: Intet nyt. 
 
Snooker: Der kører, de samme mennesker der kommer. Måske 2 nye medlemmer på 

vej. Der blev ikke holdt juleafslutning.  
 
Varmtvandssvømning: Det går stille og roligt. 
 
Volleyball: De er langsomt på vej til at komme i gang.  
 
Ad 6. 
- Næste møde bliver d. 4. februar 2010.01.23 
 
23. januar 2010 Lykke Christensen  
   


