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Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag d. 1. juni 2017 kl. 19.00  i lokale 3 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden  

a. Møde med bestyrelsen i Parasport Danmark 
b. ERFA-gruppe 
c. 40 års jubilæum i Lyngby  
d. Brugerbestyrelsen i GMC 
e. Besøg af 40 svenskere i maj 

3. Opfølgning på budget 2017 
4. Valg af 2 afdelingsformænd til FU 
5. Trænerkontrakter  
6. Oprettelse af nyt svømmehold på Lions Kollegiet, Tuborgvej 181, 2400 KBH.NV 
7. Hjemmesiden www.laviakbh.dk  
8. Lavia Nyt – deadline: nr 2 – d. 13.6.; nr3 – d.26.9.; nr4 – 14.11. 

a. Alle afdelinger skal udfylde ½ side til hvert nummer under overskriften NYT FRA 
AFDELINGERNE 

b. Alle bestyrelsesmedlemmer skal lave en lille præsentation af sig selv til næste nummer af 
Lavia Nyt – der bliver taget billeder af bestyrelsen på mødet. 

9. Generalforsamling torsdag d. 22.3.2018  
10. Nedsættelse af julefrokostudvalg – husk dato 
11. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 

Varmtvandssvømning og Volleyball) 
12. Næste møde er den 14.9. – kage:  Helle Broberg 
13. Evt. 

 
Fremmødt: Søren, Benni, Kjeld, Helle, Lene LS, Lene M, Villy og Lykke  
 
Afbud: Frank og Thomas 
 

 
Ad 1 
Dagsorden godkendt. 
 
Ad 2 

a. Søren har deltaget i dialogmøde med Para-Sport Danmark. De har fået nyt navn besluttet på 
repræsentantskabsmøde. Tidligere DHIF. 
Dialogmødet var rigtig godt og mange fra bestyrelsen i Para-Sport Danmark var tilstede. De vil 
begynde at kigge fremad, i stedet for bagud. De vil lave samarbejde med DIF. Nogen speciel 
forbund som Badminton Danmark, Dansk svømme union, Dansk ride forbund er startet 
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samarbejdet og har allerede skrevet noget om handicapidræt ind i deres programmer om hvordan 
handicap idrætten kan integreres. Der er fokus på at de handicappede ikke bliver tabt, når de 
overgår til rask klubber.  
Kritik af at bestyrelsen i Para-sport Danmark ikke har deres konsulenter ude i klubberne.  
Mange af de sidste indmeldinger Para-Sport Danmark har fået er fra raskklubber og ikke 
handicapklubber.  

 
b. Søren deltager i ERFA gruppe, hvor deltagere fra handicap idrætsprojekter og idrætsklubber er 

med. Projekter mister penge når personer går over i klubber, det diskuteres meget hvordan 
projekterne skal overleve.  

 
c. Søren har deltaget i 40 års jubilæum i Lyngby handicap idrætsklub. De har svømning, siddende 

aerobic, para-cykling (ikke fast) og vintersport en gang årligt. Det var en hyggelig eftermiddag. 
 

d. Søren er blevet formand for brugergruppen handicap i Grøndal Multicenter (GMC) og dermed er 
han med i brugerbestyrelsen. På det første brugerbestyrelsesmøde fortalte Søren om snookers 
situation op ved lokale skift og hvordan deres vilkår er nu.  
Der blev også snakket om bordtennis bordene i Hal K og J. GMC vil gerne benytte alle friarealer, 
hvor det giver mening og ikke generer nogen.  
Parkering: Skilte på handicapparkeringen vil blive sat op og der er kommet et spejl i udkørsel 
(usikkerhed om det hele tiden har været der).  
Mange klubber har stor interesse for en fælles fibernet i GMC.  
Der blev også snakket om bade og toilet forhold er dårlige.  
Belægningen i hovedgangen er også dårlig og et projekt er i gang i samarbejde med en 
bygningsingeniør.  
Der kom forslag om samarbejde på tværs af klubberne til det administrative.  
Synligheden i centret blev der også snakket om. Det kan være svært at finde rundt i GMC.  
GMC vil forsøge at undersøge om der kan sættes drikkevands dunke op i centret. Vandet i hanerne 
i GMC kan være af svingende karakter.  

 
e. Søren har haft besøg af 40 svenskere fra en skole for funktionshæmmede og fortalte om vores klub. 

De var herovre som led i en temadag.  
 
Ad 3 
Der er kommet flere indtægter end der er budgetteret med. Vi skal være bedre til at budgettere med vores 
indtægter, så de bl.a. kommer ind på de rigtige måneder. Pt. ser regnskabet fint ud.  
Kjeld fortæller at nogen i snooker har indkøbt 2 x kuglesæt udenfor budget og uden at aftale det først. Der 
er bevilget en ekstra bevilling til dette og regningen betales af Villy. 
 
Ad 4 
Helle Broberg og Lykke Christensen er genvalgt som afdelingsformænd til FU.  
 
Ad 5 
Villy viste et eksempel på en kontrakt og bilag til udbetaling af vederlag. Vi blev enige om at det er 
afdelingsformændene der forhandler med træneren og laver kontrakten til underskrivelse hvert år. Hvis 
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træneren og formanden for afdelingen er den samme person, laver man kontrakten med formanden af 
klubben, Søren. 
 
Ad 6 
Lene LS har arbejdet på ekstra tid på Lions kollegiet på Tuborgvej. Der kan være 10 personer i bassinet. Der 
skal være en tilstede med bassinprøve, som kan livredde. Træningstid vil være tirsdag 19-20. Økonomien i 
det kan vi godt klare. Så længe der er gang i afdelingen og vi kan tage nye medlemmer ind. Lene har 
allerede medlemmer til holdet. Kontrakt mv. underskrives af Søren. Lene LS arbejder videre på dette. 
 
Ad 7 
Søren og Villy er ved at opdatere hjemmesiden.  
Indmeldelses blanketten på hjemmesiden fungerer rigtig godt og det er besluttet at der kun kan ske 
indmelding via hjemmesiden i fremtiden. Ny medlemmer skal henvises til den elektroniske indmeldelse. 
Hvis der kommer indmeldelser på papir skal afdelingsformænd taste dem ind på hjemmesiden.  
 
Ad 8 
Søren er Benni er trætte af der ikke kommer noget materiale ind til bladet, så nu kommer der noget nyt. 
Faste sider, ”siden sidst”. ½ side til hver afdeling. Der skal komme noget fra hver afdeling til hvert nummer. 
Et livstegn fra afdelingen. De sider vil også komme på hjemmesiden.  
Kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer vil også komme i næste Lavia Nyt. Vi skal selv skrive det. .  
 
Ad 9 
Dato for generalforsamlingen bliver onsdag d. 21. marts 2018. 
 
Ad 10 
Julefrokostudvalg er foreløbig Lene LS. Vi tager dette punkt op igen på næste møde.  
 
Ad 11 
Bordtennis, et par nye medlemmer. De er gået på sommerferie.  
 
Bowling, til FM blev det til 4., 5. og 6. plads. Stedet det blev afholdt var dårligt.  Det kører dårligt for tiden i 
udvalget. De er gået på sommerferie.  
 
Bueskydning, de er over 100 medlemmer. Forældre er ved at blive overtalt til at blive trænere.  
 
Fodbold, intet nyt. 
 
Snooker, de nye klæder er bare blevet så gode. Der blev afholdt FM i Vordingborg. Guld og sølv blev vundet 
af os. De er gået på sommerferie.  
 
Varmtvandssvømning, de er gået på sommerferie.  
 
Volleyball, har fået en assisterende træner, som er Søren. Han kan ikke spille pga. sin skulderskade. De har 
været i Hamburg, som var en god tur. De spiller til og med juni og går på sommerferie i juli.  
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Ad 12 
Næste møde er d. 14. september 2017 og Helle tager kage med. 
 
Ad 13  
Søren nævnte resultatet af gruppearbejdet. Der kommer en plan for det videre arbejde med dette. 
 
Søren, nævnte og det om 2 personer fra sportsuniverset, som vil lave noget for kørestolsbrugere. De har et 
stort netværk og vil blive præsenteret for vores idrætsgrene.  
 
Lykke nævnte Copenhagen Sit Cup 2017 d. 4. og 5. november. Kom og kig. Det er i samarbejde med Det 
Danske Forsvar igen i år.  
 
9. juni 2017, referent Lykke Christensen 
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