
FU møde d. 19. juni 2003 grøndalscentret. 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering fra formanden (herunder evt. henvendelser fra enkelte afdelinger) 

2. Orientering fra kassereren (herunder evt. ansøgninger om ekstra bevillinger) 

3. Næste HB-møde og FU-møde 

4. Lavia-nyt 

5. Vederlag for bestyrelsesarbejdet og vederlag  til Søren (blad) og Benni (hjemmeside) 

6. Vedtægter 

7. Evt. 

 

Fremmøde til mødet: 

Martin, Hasse, Lene, Mona, Jonna, Søren og Lykke. 

Afbud: 

Benni 

 

1. Orientering fra formanden. 

a) Allan Hein havde fremsendt et brev til bestyrelsen, hvori han fremlagde sin side af hele sagen 

omkring uenighederne mellem den tidligere bestyrelse og ham selv. Lykke fremlagde kort hans 

henvendelse og vi blev enige om at lade sagen ligge. Det er noget der hører fortiden til. Lykke vil 

skrive til Allan om bestyrelsens beslutning. Hun vil samtidig informere Allan om, at bestyrelsen 

ønsker at han skal være foreningens repræsentant i haludvalget i grøndalcentret, som han allerede 

sidder i. Han vil få tildelt et nøglekort og en nøgle til kontoret, så han kan benytte foreningens 

udstyr. 

 

b) Vi har fået en henvendelse fra bestyrelsen fra Amar Handi cup om vi er interesseret i at være 

medarrangør af denne. Vores opgave ville blive at stå for det praktiske på selve stævne dagen i de 

enkelte idrætter. De idrætter det drejer sig om er: Bordtennis, bowling, svømning og volleyball. 

Hvis disse afdelinger ønsker at deltage i Amar Handi cup, kan de rette henvendelse til Lykke, som 

kan give mere information vedr. stævnet. Det skal være op til de enkelte afdelinger om de vil 

deltage. 

 

2. Orientering fra kassereren. 

a) Lene har skrevet til FOS om at vi har nedlagt 4 afdelinger og derfor ikke skal have så meget i 

tilskud som først ansøgt. FOS har svaret at de vil regulere det i næste rate de udbetaler til os. Vi får 

udbetalt vores tilskud over 4 gange i hvert kvartal. 

 

b) Volleyball har søgt om en ekstra bevilling til afvikling af deres stævne i september. Dette er 

blevet bevilget 

 

c) Lene har undersøgt hvor meget det koster at få lavet vores kopi maskine. Det vil blive alt for 

dyrt. Vi blev enige om at kontakte det firma som har leveret maskinen til os og høre om de har en 

anden brugt og nyere maskine de kan sælge os. Lene vil sørge for at vi får indkøbt en ny/brugt kopi 

maskine. 

 

d) Lene ville høre om klubben stadig vil betale for hendes internet, da hun stort set kun bruger det 

til foreningens brug. Regningerne vil fortsat blive betalt af foreningen. 



 

e) Lene har købt en ny printer til sig selv som bl.a. vil lette hende i arbejdet med at sende girokort 

ud til medlemmerne. Hun ville høre om det var noget foreningen ville dække. Det er besluttet at 

foreningen dækker udgiften til printeren. 

 

f) Lene ville ligeledes høre om hun kunne købe et nyt regnskabs program, så vi bl.a. kan blive 

tilmeldt PSB ordning. Martin orienterede om at DHIF/DIF har programmet. Lene vil undersøge 

dette nærmere. 

 

4. Lavia-nyt. 

Søren luftede ideen om at lave et PR-udvalg bestående at 3 medlemmer til at lave Lavia-nyt. Søren 

fortalte at der var meget arbejde med at lave bladet og at han gerne ville have hjælp. Benni (wed-

master) vil gerne være med i sådant et udvalg. Vi kunne ikke lige finde på andre mulige deltagere i 

dette udvalg lige nu, men vi vil bruge sommeren til at tænke over mulige folk til PR-udvalget. Så 

udvalget består af Søren og Benni indtil videre. De vil gerne prøve at få bladet til at køre. De vil 

tage rundt og besøge alle afdelinger og få nogle artikler ud af det. Udvalget skulle ligeledes holde et 

årligt møde i starten af året med bestyrelsen for at planlægge koncepterne for årets blade. 

Søren vil skrive til DHIF og høre om muligheden for at få sat antallet af blade ned 4 blade om året i 

stedet for 6 de der skal laves nu.  

 

3. Næste HB-møde og FU-møde. 

Vi aftalte at næste FU-møde bliver d. 8. september 2003 kl. 16.00 i grøndalscentret. På dette møde 

vil vi bl.a. planlægge hvornår vi skal indkalde til et HB-møde. 

 

5. Vederlag for bestyrelses arbejdet og vederlag til Søren (blad) og Benni (hjemmeside). 

Lene og Lykke havde udfærdiget en skrivelse vedr. vederlag for 2003. Martin mente, at der skulle 

stå hvad de enkelte beløb dækkede. Lykke vil lave om på skrivelsen og sende den ud til alle 

afdelinger og bestyrelsen. Vederlag vil blive udbetalt hurtigst muligt af Lene. 

 

6. Vedtægter. 

Vi besluttede at bringe spørgsmålet om redigering af vores vedtægter op på næste HB-møde. Så alle 

afdelinger kan være med til at bestemme fremgangs måden. 

Det kan være en ide at lave en arbejdsgruppe. 

Søren foreslog at man i vedtægterne skrev at en redaktør til Lavia-nyt også skulle vælges, som alle 

andre i bestyrelsen. 

 

7. Evt. 

Lykke orienterede om at vi har nedlagt multi idræt. Hun orienterede ligeledes om at Malena har 

overtaget varmtvandssvømning om fredagen i en prøve periode frem til december 2003. 

Vi vil lave en trænerkomsammen igen i år i Waltes jægerhytte. Dato vil blive fastlagt på næste FU-

møde. 

Lykke informerede om at der var sendt nye kontrakter til alle trænere og at disse skal være sendt 

tilbage til Lene inden d. 1. august 2003, hvis man stadig ønsker at være træner i Lavia. 

Lene og Lykke vil planlægge et møde med svømmeafdelingen, for at finde ud af hvordan vi løser 

situationen i svømmeafdelingen.  

 

God sommer til alle                          Referent Lykke Christensen d. 19. juni 2003 

 


