
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 25. november 2010. 

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

 

Tilstede: Poul, Birgit, Mona, Tommy, Søren og Lykke 

Fravær: Helle, Kjeld, Hasse, Birthe og Frank 

Ad 1. 
- Vi skal i fremtiden underskrive en erklæring på om vi har nogle medlemmer under 15år. Hvis vi har det 
skal vi indhente børneattester på de frivillige der arbejder med de børn. Det drejer sig om 2 personer, 
nemlig Birthe og Hasse. Lykke undersøger nærmere om hvordan vi gør dette. 
 
- Nøgler til postboks omdelt til dem der var tilstede til mødet. Resten omdeler Lykke. Fra 1. første januar vil 
alt post til afdelinger, der ikke kan sendes på mail blive lagt her. Afdelinger der ikke har mail vil få deres 
post i denne postboks. Det er afdelingernes eget ansvar at tjekke om der er post til dem i boksen. 
 
Ad 2.  
- Det er vigtigt at Tommy får alle ind- og udmeldinger, så adresselisten kan holdes opdateret.  
 
- Medlemslister delt ud. De skal tjekkes. Nogle der er meldt ud kan stadig stå på, men det bliver lavet om 
pr. 31. december2010. 
 
- Nyt system fra Danløn, kan også holde styr på vederlag osv. Man kan udfylde en seddel med cpr. nr. hvis 
man vil være en del af dette smarte system. Seddel omdelt af Tommy. 
 
- Der er 131 aktive medlemmer og ca. 17 passive. 
 
- Tommy regner med, at vi ender med et underskud på ca 18.000kr ved årets udløb. 
 
Ad 3. 
- Deadline er overskredet, men der kan sendes indlæg til og med fredag/lørdag i denne uge. Der er ikke 
meget stof, så vi prøver at finde noget andet stof.    
 
- Idrætter vi ikke har i Lavia er en ny serie der kører i bladet.  
 
Ad 4. 
-  Forslag til næste års budget omdelt. Der er 2 ændringer. Vederlag til afdelingsformænd bliver sat ned til 
1200kr og de vil også kunne få refunderet andre administrative udgifter i løbet at året. Årlige vederlag 
dækker telefon og internet.  



Årlige vederlag vil blive udbetalt i november måned til alle.  
Det blev besluttet at fremstille dette budget på generalforsamlingen. 
 
- Takst seddel rettes til med ændringer og sendes ud til alle afdelinger. 
 
- Bordtennis låner borde ud til Brønshøj bordtennis og laver en ordning med dem om at de betaler 2500kr i 
leje pr ½ år. Disse penge bliver indsat på en selvstændig konto til reparationer osv. Bestyrelsen godkendte 
dette. 
 
- Bowling har søgt om ekstra bevilling på 2725kr, til stævne og ekstra tøj. Det er bevilget. 
 
- Snak om hvad ekstra penge skal bruges til er udskudt til januar måned, når fremmødet er større. 
 
Ad 5. 
- Vi nåede ikke dette punkt. 
 
Ad 6. 
- Intet 
 
26. november 2010 Lykke Christensen  

  

 

 

  


