
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d.  25. august 2011 
 
Tilstede: Helle, Birgit, Lene M, Lene LS, Benni, Søren, Lene N, Kjeld og Lykke 
 
Afbud: Birthe og Hasse 
 
Ikke mødt: Frank 
 
Det er første gang det meste af bestyrelsen er samlet, så derfor startede vi med en præsentationsrunde. 
 
Lene M fil gerne have punkt om hjemmeside og Facebook på. Det kommer under evt.  
 

1. Kørestolsbasket – Søren har holdt møde med Morten og Michael fra SISU kørestolsbasket. De vil 
meget gerne starte afdeling hos os. De kommer med et voksen hold og er børnehold. Ole Ansbjerg 
var også med til mødet og arbejder i øjeblikket på at skaffe hal tider til dem. Faktisk har han 
allerede skaffet tiderne, men vi kan ikke få gratis tider, da de alle er brugt. Det vil koste omkring 
350kr haltider i Grøndal centret pr. time. Deres budget er på omkring 6000kr om året. Der spilles i 
speciel stole, men de søges individuelt gennem hjemkommunen. Det kan være det klubben har 
brug for, for at få nyt liv og nye medlemmer. Det er en sport der kan tiltrække andre medlemmer. 
Voksenholdet består af mænd lige pt., men kvinder kan også deltage. 
Søren har brug for at bestyrelsen siger ja til at få kørestolsbasket ind i klubben. Bestyrelsen synes 
det er en god ide og der arbejdes videre med projektet.  
Kjeld står for kontakten til dem og Ole Ansbjerg.  
Ole vil søger en kommunal udviklingspulje, som evt. kan give økonomisk hjælp til børneholdet.     
Kjeld snakkede med Ole, som han har sendt mail, som han har rykket for. Søren vil svare efter dette 
bestyrelsesmøde.  
Søren tager officiel kontakt dem alle. 
 
Søren fortæller at det ellers har været en stille og rolig sommer.  
 
Lykke har fået en mail fra Thomas fra DHIF, som gerne vil lave arrangement med bueskydning for at 
få flere ind til at dyrke handicap idræt. Det vides ikke om de personer der er med i projektet er for 
dårlige til vores klub. Lykke kontakter Thomas for yderligere info og tilbyder ham muligheder for at 
komme ud og prøve vores idrætter.   

 
2. Regnskab omdelt. Overskud på 15.205,75kr. Halv års regnskab viste underskud ca. 2000kr.  

Vi har fået for meget i FOS tilskud for 2010. Der skal betales ca. 42774kr tilbage. Vi får endeligt svar 
i oktober 2011 på hvor meget vi skal betale tilbage.  
Vi har pt. 147 medlemmer. 13 skylder og 3 på vej til at blive smidt omkring jul. Det er 
afdelingsformændenes opgave at finde frem til dem der skylder, samtidig med at Lene sender 
rykkere ud.  Lene omdeler medlemslister til afdelingerne, som så de har overblik over hvem der er i 
afdelingerne. 
Vi har fået 795kr fra blad kompaniget for Lavia Nyt. 
Lene har haft problemer med regnskabsprogrammet over sommeren. De er løst nu. Hun har fundet 
ud af at vi ikke har en support aftale på det og vil høre om hun kan lave en. Det vil koste mindre pr. 
år end hvis vi skal betale hver gang vi har et problem. Der er bevilget.   
Licens snooker, bowling, bueskydning er betalt.  

 



3. Der er deadline på Lavia Nyt nr. 3 er d. 19. september 2011. Artikler og billeder udbedes, gerne 
sæson kalender, forventningerne til den kommende sæson osv. Næste nummer bliver en form for 
jubilæums nummer.  

 
4. Festen afholdes lørdag d. 12. november 2011 Brøndby Stadion, Michael Laudrup loungen fra  18.00 

– 01.00. 
Udgiften for klubben: 
  Ved 145deltagere: 63718,75kr 
  Ved 100 deltagere: 54625kr 
Med i prisen er leje af lokaler med rengøring, podie, av-udstyr, personale, opdækning, 
velkomstdrik, buffet, vin (halv flaske) eller evt. øl/vand til maden, dessert med kaffe og the. Man 
skal selv købe drikkevarer resten af aftenen.  
Egenbetaling 200kr pr. person og alle kan tage en gæst med. Venskabsklubber, DHIF, Lavias venner 
er også velkomne.    
Der er et godt sted med gode handicap forhold.  
Vi vil snakke med Lavias venner om hvad de kan sponsorere.  
Alle afdelingsformænd skal gøre en indsats for at få medlemmerne til at deltage. Vi skal have fat på 
hver eneste ene medlem.  
Invitation sendes ud og deles rundt til i afdelingerne. Gamle sjove ting lånes til Benni også vil vi lave 
en billedshow.  
Lene N og Lykke står for udvælgelsen af menuen. 
FU vil gerne holde underholdningen tæt indtil kroppen, da det skal være en overraskelse, men 
arbejder på flere muligheder. Opfordring til at komme med indslag/forslag. Der kan f.eks. laves 
amerikansklotteri. Det kræver dog en del arbejde for at få indsamlet gaver. Send andre gode forslag 
til Søren.   
FU holder regelmæssige møder optil jubilæet. 

  
5. Badminton: De er ikke startet helt endnu.  

Bordtennis: De er ikke startet op endnu. Skal spille i serie 4 i den kommende sæson. 
Bowling: De er startet op, venteliste stiger. Vil søge om penge til 1 – 2 ramper. Medlemmer fra 
Korsør vil gerne spille for os, fordi vi er meget sociale. De spiller i en anden klub indtil der er plads 
hos os.  
Bueskydning: Intet nyt 
Fodbold: Intet nyt 
Snooker: De nye medlemmer er stabile. Stævner starter i oktober på følgende datoer: 8-9/10 i 
København, 22-23/10 i Vordingborg, 26-27/11 i København. 
Varmtvandssvømning: De starter til september.  
Volleyball: Det har været en svær start da der har været 2 dage vi ikke kunne spille pga. vandskade i 
hallen. Der er kommet nyt gulv og nye streger. Så nu kan de spille med deres nye bolde. 

 
6. Lene M: Vil gerne overtage hjemmeside fra Benni. Søren, Benni og Lene M snakker sammen om 

hvordan det skal gribes an.  
Lene M vil høre om vi har en Facebook side. Det har vi og Lykke er administrator på den. Hun har 
opdateret den lidt, men det tager lige tid at finde ud af hvordan man opbygger den.   

 
Søren takkede for nogenlunde god ro og orden.  
 
28. august 2011, referent Lykke Christensen  
 


