
Referat af bestyrelsesmøde d. 26. august 2010: 
 

Dagsorden: 
 

1. Orientering fra formanden 
2. Orientering fra kassereren 
3. Lavia Nyt – nyt fra redaktøren 
4. Nyt fra afdelingerne (badminton, bordtennis, bowling, bueskydning, fodbold, snooker, 

varmtvandssvømning og volleyball) 
5. Evt. 

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

 
Ad 1.  
- Lykke har sendt besked ud ombrugerbestyrelsespuljen i Grøndal centret. Lykke har skrevet til dem med 
gulvet i hal K. 
 
- Det var en smuk begravelse af Brit. Bordtennis vil straks efter sæson start finde en kontaktperson for 
afdelingen. Mona og Lykke vil tage ud og besøge dem i september.  
 
- Hasse og Helle valgt til FU, mellem afdelingsformændene. 
 
Ad  2: 
- Tommy har sendt kontingent  ud mandag i denne uge. Tommy får ikke besked hvis der ikke er leveret til 
medlemmer via PBS. Når der laves skyldner list kandetvære at nogen af dem ikke har fået opkrævning i 
første omgang. Det skal vi være opmærksomme på når der kommer skylder liste. Tommy sender liste ud på 
skyldnere når tid er til alle afdelinger.  
 
- Konto  nr. seddel skal afleveres snarest. Lykke har sendt denne ud tidligere på året. 
  
- Tommy har fået fortalt at klubber med en formue over 150.000kr over får skåret i tilskud fra FOS. Vi ligger 
på nuværende tidspunkt 90.000kr over dette. Derfor skal der bruges nogle penge. Vi vil i afdelingerne 
tænke over hvad vi mangler og ligeledes finde frem til et beløb der kan hensættes til vores jubilæum.  
Hensatte penge skal kunne dokumenteres, at de er brugt til det de er hensat til. Diskuteresved næste 
møde. 
 
- Status pt. er 29800kr i overskud. 
 
- Tommy roste alle, fordi de er gode til at samarbejde og meddele ting til ham. 
  
- Hasse synes ikke at 2 skal bestemme vigtige indkøb til klubben, som computere. Det skal være en 
bestyrelses beslutning. Birthe er enig. Lykke er uenig og Kjeld siger at der på generalforsamlingen blev 
opfordret til at minimere fejl og dette var tiltag til dette.  
 
- Hasse vil høre om er dyrt med at få danløn til at administrere vores lønninger. Det koster ikke mere end 
hvis vi selvskal gøre det. Og vi slipper for fejl. 
 
 



 Ad 3.  
- Lavia Nyt kom sent ud, men er kommet. 
- Birthe sagde, at der helst ikke skulle være noget i baggrunden når man skal læse en tekst. Det forvirrer og 
svagtseende kan ikke læse det. 
 
- Tommy oplyste, at vi ikke bruger penge på Lavia Nyt, indtægter overstiger udgifter.  
 
Ad 4:   
- Badminton: sommerferie.  
- Bordtennis: sommerferie. 
- Bowling: Der er kommet nye baner og dermed en del nye regler. Strenge regler. Helle sørger for  alle i 
egen afdeling overholder disse, men vil ikke tage ansvar for klubber til stævner. Gæster til hjemmebane 
stævner bliver orienteret. Hvis nogen skal sidde og spille på en stol, som der dutter på og GC siger at vi skal 
sørge for disse. Bowling snakker med Robert og disse regler.   
Toilet, herrer – lyset slukker. Lykke snakker med GC. 
Der er kommet et nyt medlem. 
- Bueskydning: Har været til stævner i løbet af sommeren og har et tilbage inden de går indendørs.  
Måske 3 nye medlemmer på vej.   
- Fodbold: Spiller kampe og ligger 3-4 i turneringen ud af 12 hold.  
De kunne godt tænke sig nyt tøj. 
- Snooker: Lidt i gang er de kommet. Stadig sommerferie stemning. Stævne i juni gav en del medaljer.  
- Varmtvandssvømning: sommerferie.  
- Volley: Havde et godt stævne i Hamburg og er startet.  
Ad 5.  
- Der skal d. 15. oktober 2010 være afleveret forslag til budget og ekstra bevillinger (som nævnt i punkt 2). 
Budget møde bliver afholdt midt i november.    
 
- Tommy: Har snakket med bekendt fra DHIF. Der mangler klubber til elhockey og håndbold. Håndbold 
kunne være en mulighed. Tommy arbejder videre.  
 
- Birthe: Vores klublokale ser godt ud. Pokalskabe er fyldt og der mangler plads til halvdelen. 
 
29. august 2010 Lykke Christensen    


