
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 22. april 2010. 

 
Dagsorden: 
 
1. Hvad med kassereren? 
2. Orientering ved formanden 
3. Nyt fra redaktøren – Lavia nyt 
4. Nyt fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 
    Varmtvandssvømning og Volleyball)  
5. Evt. 
 

Tilstede: Helle, Birgit, Hasse, Birthe, Brit, Kjeld, Mona, Frank og Lykke 
 
Afbud: Søren. 
 

 
Ad 1: 
- Lykke omdelte et notat, som var en arbejdsbeskrivelse på kassereren og nogle regler for god tone i 
bestyrelsen.  
- Brit, mangler stadig penge fra Tommy. Brit sender den mail, hun har sendt til Tommy, til Lykke om dette. 
Lykke snakker med Tommy om dette.  
- Kjeld siger, at der ikke er noget nyt i det notat, men det er godt at have det på papir.  
- Helle siger, det er vigtigt at vi taler pænt til hinanden. 
- Kjeld siger, at Tommy godt kan miste modet, når der kommer angreb fra mange sider. Så mister man 
overblikket.  
- Mona tror, at der også har været for store forventninger til Tommy. Han er trods alt ny.  
- Lykke oplyser, at der er en hun snakker med, som gerne vil være kasserer. Tonny, medlem fra badminton 
har også givet til kende at han er villig, hvis andre ikke vil. Så der er kandidater, også til revisor posten.  
- Frank foreslår, at vi indkøber lille bærbar computer, som er hos kassereren og denne bruges til regnskaber 
og alt ved kasserer jobbet. Det blev besluttet. 
 
Ad 2: 
- Intet nyt. 
 
Ad 3: 
- Brit synes ikke vi skal bruge Lavia Nyt til udsendelse at ting til generalforsamlingen. Det kommer jo for 
sent. 
- Lykke oplyste at det vigtigste er at dagsordenen kommer ud til tiden via Lavia Nyt. Derfor kom den 
allerede med i det sidste blad i december 2009. Det sparer altså penge og tid ved at bruge Lavia Nyt.  
- Søren, Benni og Lykke er i gang med dialog med trykker og hvordan vi kan få bladet ud til tiden og til alle 
medlemmer. Nogle medlemmer har ikke fået det endnu. 
 
Ad 4: 
Badminton: Går godt. En gruppe der ville melde sig ind som klub i klubben. De er vist 

medlem, men så alle andre og spiller på lige vilkår som andre.  
Bordtennis: Går godt. Nye medlemmer er på prøve. Klubmesterskaber og afslutningsfest 

gik godt.  



Bowling: RM, her vandt damerne over mændene på rampe. Stående gik det også godt 
for. Der er FM d. 15. maj i Grøndals centret.  

 Der er også nye på prøve, men det bliver vist ikke rigtig til noget.  
Bueskydning: Afdelingsmøde afholdt. Bestyrelse uændret.  FM i Grøndal centret gik godt. 

Artikel om dette er lavet til Lavia nyt. Container på udendørs bane er vendt, da 
der skulle være mere plads. Det koster omkring 600 – 700 kr. Det er aftalt med 
Lykke. Nye medlemmer bider ikke rigtig på.  Første udendørs stævne er d. 16. 
maj. 

Fodbold: Er gået på græs. De har vundet en kamp og spillet en uafgjort. 
Snooker: Afdelingsmøde afholdt. Bestyrelse uændret.  Der er et stabilt fremmøde. De 

vandt 3 guld til RM. Sommer afslutning bliver d. 11. juni. Der er FM i 
slutningen af maj.  

Varmtvandssvømning: Alt er ok.  
Volleyball: Der er ikke så mange til træning. De er i gang med at se om der kan hverves 

nye medlemmer. De vil tage kontakt til den forening der er for hjemvendte 
skadede soldater.  

 De holder sammen på resterne i afdelingen.  
 
Brit, vil gerne vide om vi kan spise sammen før hvert møde og om vi evt. kan holde møder på andre dage. 
Begge forslag var der ikke stemning for på nuværende tidspunkt.  
 
Ad 5: 
- Birthe forslog at det kunne være sådan, at alle små udbetalinger til medlemmer i afdelingerne går gennem 
afdelingsformanden, så kassereren ikke skulle udbetale alle disse beløb til mange mennesker i afdelingerne. 
Det ville være afdelingsformandens opgave. God ide og det var der stemning for. 
- Brit mener, at vi skal skiftes til at dirigent til bestyrelsesmøderne, så Lykke ikke står for det hele. God ide 
og det bliver punkt på dagsordenen.  
- Brit mener, at vi efter hvert møde skulle aftale næste møde. God ide. 
 
D. 23. april 2010 Lykke Christensen  


