
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 3. februar 2011 kl. 19.00 

 
Dagsorden: 
 
1. Orientering ved formanden 
2. Status på kassererposten, regnskab 2010 og budget 2011 
3. Lavia nyt -  Nyt fra redaktøren  
4. Formandsposten – hvad skal der ske 
5. Kort nyt fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 
    Varmtvandssvømning og Volleyball)  
6. Evt. 
 
Tilstede: Søren, Lene, Kjeld, Helle, Hasse, Frank, Birthe, Birgit og Lykke 
 
Fraværende: Mona og Poul 
 
Da punkt 2 er et vigtigt punkt, grundet kasserer skift, blev det besluttet at springe punkt 5 over og bruge 
tiden på de andre punkter. 

 
Ad 1: 
- Vi skal underskrive en erklæring om at vi indhenter børneattester, på de personer som har med børn at 
gøre. Hvis vi ikke underskriver den, får vi ikke tildelt lokaler næste sæson. Denne erklæring er underskrevet 
og alle kontaktpersoner og trænere i afdelinger hvor der er børn, har underskrevet erklæring om at kan 
indhente en attest på dem. Lykke indhenter attester hos politiet. 
 
- Mona døde tirsdag d. 2. februar2011, efter kort tids alvorlig sygdom. Lykke er i kontakt med familien og vil 
deltage i begravelsen. Alle afdelinger vil blive orienteret om hvornår begravelsen finder sted, så snart vi ved 
mere. Der vil blive lavet mindeord i Lavia Nyt. 
Kjeld træder ind som næstformand indtil generalforsamlingen.  
Lykke overtager kontakten mellem bestyrelsen og badminton og varmtvandssvømning indtil 
generalforsamlingen. De er meget selvkørende i disse afdelinger.  
 
- Der er søgt lokaler til alle afdelinger i den nye sæson. Som noget nyt gælder lokale bookningerne for 2 
sæsoner ad gangen. 
 
- Der var ikke nogen forslag til formandsposten. Efter Monas død skal der findes en helt ny bestyrelse, da 
Tommy er stoppet og Lykke stopper til generalforsamlingen. Dagsorden til generalforsamlingen er ændret 
og kommer i næste Lavia Nyt. 
Søren og Lykke vil skrive indlæg om situationen i bestyrelsen.  
Alle går i tænkeboks om hvad vi skal stille op med bestyrelsen.  
 
- Tommy har efter et stykke tid afleveret alle papirer om foreningen. Han har ikke afleveret en printer som 
han har købt af foreningens penge. Den vil han heller ikke aflevere. Han har også udbetalt vederlag til sig 
selv for januar 2011, udenfor aftale. Han skal også opkræves kontingent for noget af 2011. Birthe siger at 
man kan spærre ham i forbundet indtil han har betalt det han skylder til os. Han kan så ikke blive medlem 
af en anden klub. Hun vil sørge for at dette bliver gjort.  
 
 
 



Ad 2. 
- Lene har overtaget regnskabet fra Tommy. Der er rod i det og hun er nød til at gennemgå hvert eneste 
bilag for 2010. Det tager ca. 1 – 2 uger endnu, før det kan forlægges revision. Det bliver færdigt inden 
generalforsamlingen. Birthe vil gerne hjælpe med dette. 
 
- Lene laver et nyt budget for 2011, fordi der også er rod i det som Tommy har lavet. Badminton, 
varmtvandssvømning, snooker og bordtennis har uændrede budgetter ift. 2010. 
 
- Medlemslister omdelt og gennemgået. Kontingentopkrævning kommer ud snarest 
 
- Vi har tidligere snakket om at alle afdelinger der får penge udbetalt på forskud skal have en forenings 
bankkonto. Det er nu besluttet. Lykke sørger for at alle afdelinger får besked. Der bliver ikke udbetalt penge 
på forskud hvis man ikke har en sådan konto. 
 
- Transport udgifter for 2011 skal være Lene i hænde senest 15. februar 2011. Tommy har heller ikke søgt 
om transport udgifter i efteråret 2010.  
 
Ad 3. 
- Der er deadline til Lavia Nyt d. 11. februar 2011. Absolut sidste deadline. Søren laver det meste af bladet 
d. 6. februar og hvis der er noget efter denne dato, så skal Benni have det. 
 
Ad 4. 
- Vi snakkede om det under punkt 1. 
 
Ad 5. 
- Punktet er droppet.  
 
Ad 6. 
- Der er forslag til en pris. Birthe undersøger om det lade sig gøre og ordner det. Birthe sørger også for 
erstatningspokaler.  
 
5. februar 2011 Lykke Christensen  


