
FU møde d. 24. januar 2003 grøndalscentret. 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering. Herunder placering af evt. opgaver – ansvar 

2. Status. Foreningens situation netop nu. 

a. Idrætterne – herunder afd. møder 

b. Brugerbestyrelse 

c. Henvendelser (se postliste) 

3. Økonomi. 

a. Hovedregnskab 

b. Afdelingernes regnskaber 

c. Malmø open 2003 

d. Indberetning til FOS 2003  

4. Fremtiden. 

a. Temamøder 

b. Ordinær generalforsamling – planlægning 

5. Lavia nyt og hjemmesiden 

6. Evt. 

 

Fremmøde til mødet: 

Søren (redaktør på Lavia nyt), Benni (ansvarlig for hjemmesiden), Lene, Grethe, Martin og Lykke. 

       

1. Konstituering. 

Lene fortsætter med at administrere økonomien. Grethe står som kontaktperson hos alle vore 

samarbejdes partnere, derfor fortsætter hun med at modtage foreningens post, lave postliste og 

sende posten videre til de rette personer. Lykke vil fungere som sekretær og vil skrive referater fra 

alle møder. 

    

2. Status. 

a. Idrætterne. 

Aerobic: Der er ikke nogen træner. Træneren har sagt op pga. manglende fremmøde til træning. Der 

har kun været ganske få til træning og antallet af fremmødte var faldende. Der er derfor ingen 

træning nu. 

Boccia: Der er mange, der har meldt sig ud efter den første ekstra ordinære generalforsamling. Men 

der er stadig 3 – 4 spillere tilbage og de holder humøret højt og kommer og træner. 

Skydning: Der er ikke nogle medlemmer i øjeblikket. Grethe vil kontakte Åge som har været med 

til at stable skyde afdelingen på benene i tidernes morgen. Han vil måske være frisk på at starte 

noget op igen. Han skal tilbydes kurser, hvis han er interesseret. 

Bowling: Der møder kun få deltagere op til børnebowling. Ole Ansbjerg har sendt indbydelser til 

omkring 45 børn. Hvis der ikke er sket en stigning i antallet af deltagere inden sæsonens udgang vil 

vi lukke børnene holdet. 

Svømning: Der er udmeldinger om at Lene går af som formand til deres kommende afdelingsmøde. 

Hvem skal så være formand? Grethe vil deltage i deres afdelingsmøde og forhåbentlig vil der 

komme en løsning og en ny formand.  Afdelingsmøde er d. 12. februar 2003. 

Snooker: De holder afdelingsmøde d. 31. februar 2003. Det vil sandsynligvis blive vedtaget at 

Flemming vil tage sig af kontakten til FU og Birgit vil tage sig af alle deres stævner. Der vil også 

blive nedsat et spille udvalg. 



Bueskydning: De holder afdelingsmøde d. 3. februar 2003. Martin deltager, da han også er medlem 

af denne afdeling. Der er god tilslutning til træning, også en del børn deltager. 

Volleyball: Har ikke aftalt nogen dato for afdelings møde, men har holdt et lille e-mail møde og 

holder i øvrigt løbende møder i forbindelse med træning. Der er den samme tilslutning til træning 

som altid. Ingen medlems stigning. 

Der ingen meldinger fra de sidste afdelinger, heller ikke om hvornår de afholder afdelingsmøder. 

 

b. Brugerbestyrelse. 

KI har indført brugerbestyrelser på alle deres institutioner. Der derfor også en brugerbestyrelse i 

Grøndalscentret og alle i det gamle haludvalg har sagt ja til at gå over i denne brugerbestyrelse. 

Grethe og Lene har været med til møde, hvor der bl.a. skulle vælges repræsentanter til dette udvalg. 

Allan Hein havde meddelt, at han gerne vil fortsætte som Lavias repræsentant, dog uden at spørge 

FU til råds. Det kan han godt. Derfor stillede Grethe op imod ham. Der blev afholdt en afstemning 

og Allan vandt. Han sidder nu stadig i udvalget for de næste 2½ år. 

FU vil nu skrive et brev til Allan, som oplyser ham om, at han ikke vil repræsentere Lavia i 

udvalget. Han vil heller ikke få kørselspenge fra Lavia og han skal aflevere sine nøgler til vores 

lokaler. Grethe vil udforme et brev til Allan Hein. 

Grethe et kommet på brugerbestyrelsens mail liste og vil få alle de informationer der kommer fra 

dette udvalg, inkl. referater. 

 

c. Henvendelser (postliste). 

Alle har fået en postliste for januar og den vil snarest blive sendt ud til alle afdelingerne. Der er dog 

et stykke post der ikke er på listen. Der afholdes en forenings konference i Vejle d. 1. marts 2003. 

Lavias tidligere bestyrelse har været med i undersøgelse omkring handicap idræts foreningerne og 

mødet i Vejle er en opfølgning på dette. Martin er den eneste der muligvis kan deltage i dette møde. 

Han har fået indbydelsen og tager beslutning om han vil deltage. 

Der er kommet indbydelse til Rehab messe 2003 d. 20. – 22. maj. Der er kommet en henvendelse 

om vi vil deltage med nogle idrætter som opvisning. Volleyball har fået tilbudet og vil vende tilbage 

med et svar. 

 

3. Økonomi. 

a) Hovedregnskab 

Lene fremlagde hovedregnskabet. Der er et underskud på 21.641,22kr i år 2003. Et ganske flot 

underskud. Tilskud fra FOS i år 2002 lød på 103.425kr. Vi har sendt 9.450kr retur til FOS, som 

dækker de modtagede midler i 2001. 

 

b) Afdelingernes regnskaber 

Alle afdelingernes regnskaber på nær fodbold er revideret. Nogle afdelinger har overskud, men ikke 

store overskud. Martin mente, at inden regnskaberne sendes til FOS, skulle afdelingernes 

regnskaber flettes ind i hovedregnskabet, så de fremgår af dette. Martin vil hjælpe Lene med dette.  

Alle afdelinger har fået bevilget de samme penge beløb til år 2003, som de fik i år 2002. 

Der er flere afdelinger der har valgt, at Lene bogfører alle deres bilag for hele året. Disser afdelinger 

er: Volleyball, multiidræt, snooker, bowling, aerobic, skydning, badminton, svømning og boccia. 

De sidste 3 afdelinger står stadig selv for styring af regnskabet. Det er: Bordtennis, fodbold og 

bueskydning. 

Lavia har mulighed for at søge tilskud til transport, hjælpemidler og tolkebistand hos DHIF. Lene 

vil sørge for at alle afdelinger får den nødvendige information om dette. Ansøgninger om tilskud for 



2003 skal afleveres til DHIF d. 15. februar 2003. Lene skal have afdelingernes ansøgning et par 

dage før denne deadline, så hun kan sende en samlet ansøgning til DHIF.  

 

c) Malmø open. 

Volleyball og bowling deltager i årets Malmø open. Lene har lavet en regnefejl i budgettet for 

Malmø open og vi har dermed sparet 3000kr. Der vil dog være udgifter på parkering i Malmø og 

nogle af pengene vil gå til dette. Egenbetalingen på 300kr pr. deltagende medlem fastholdes.  

 

d) Indberetning til FOS. 

Vi har fået et tilskud i 2003 fra FOS på i alt 125.475kr. Regnskaberne for 2002 og nye 

aktivitetsskemaer skal indleveres i FOS inden d. 30. marts 2003. Alle afdelinger som ikke har 

afleveret aktivitetsskemaer endnu skal hurtigst muligt aflevere dette til Lene, dog senest d. 30. marts 

2003. Hjælp kan hentes hos Lene.  

 

4. Fremtiden. 

a) Temamøder. 

Grethe kom med et forslag om at invitere Klaus Bondam eller Erik Clausen som kan holde foredrag 

på temamøde om værdigrundlag. Grethe undersøger om det kan lade sig gøre. Dato afhænger af om 

vi kan booke en af disse. Vi satser på at mødet bliver afholdt i februar eller marts. Alle foreningens 

medlemmer skal inviteres til dette temamøde. Hvor der ligeledes vil være mulighed for at komme 

med forslag til foreningens fremtidige opbygning og fremtid i det hele taget. 

 

b) Ordinær generalforsamling – planlægning. 

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 24. april 2003 kl. 19.00 i grøndalscentret. Der vil blive 

indkaldt til denne generalforsamling via Lavia nyt, blad nr. 2. Grethe vil booke mødelokalet denne 

dato. 

 

5. Lavia nyt og hjemmesiden. 

a) Lavia nyt. 

Søren opfordrer til at FU kommer med indlæg til bladet omkring sidste ekstra ordinære 

generalforsamling. Vi skal skrive noget om hvorfor vi er her og hvad vi vil. 

Søren fortalte, at han har fået en henvendelse fra et gammelt medlem der gerne vil lave et noget 

kritisk indlæg til Lavia nyt. Søren har ikke fået indlægget endnu, men det er tvivltsomt om 

indlægget bliver trykt. Søren har hele FU´s opbakning til ikke at trykke indlægget, hvis det er det 

han vælger. Vi skal ikke trykke noget i bladet der kan skade klubben. 

Husk stadig at sende indlæg til Lavia nyt. 

 

b) Hjemmeside. 

Benni vil stadig gerne have indlæg til hjemmesiden og foreslår at FU får deres eget hjørne på 

hjemmesiden, hvor de kan skrive om deres arbejde.     

    

6. Evt. 

Vi har besluttet at vi i FU vil komme med nyt forslag til vedtægterne til generalforsamlingen eller 

lægge grundstenene til disse.  

Nyt møde i FU er aftalt til torsdag d. 6. februar 2003 kl. 19.00. Her vil vi arbejde videre med 

vedtægterne og samle op på forrige møde. 

 

                       Referent Lykke Christensen d. 24. januar 2003 



 

 


