
FU møde d. 25. september 2003 grøndalscentret. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referatet fra FU mødet d. 19. juni 2003 

2. Orientering fra formanden (herunder evt. henvendelser fra de enkelte afdelinger) 

3. Orientering fra kassereren (herunder evt. henvendelser fra de enkelte afdelinger) 

4. Orientering fra møde med svømmeafdelingen 

5. HB møde (dato findes) 

6. Vederlag 

7. Trænerkomsammen i Walthes Jægerhytte (dato findes) 

8. Næste FU møde 

9. Evt.  

 

Fremmøde til mødet:  

Martin, Lene, Jonna, Hasse, Ole Ansbjerg og Lykke 

 

Fravær: 

Mona 

 

1. Godkendelse af referatet. 

Der var ingen kommentarer til referatet fra mødet d. 19. juni 2003. Herefter blev referatet godkendt. 

 

2. Orientering fra formanden. 

Lykke har talt med Niels Christiansen (DHIF) vedr. nedsættelse af antallet af klubblade, da vi har 

svært ved at nå at udgive 6 blade i år. Niels oplyser, at vi mindst skal udgive 5 blade i år. Dermed 

mangler vi 3 blade i år. Derfor kan vi kun opfordre alle til at sende en masse materiale til redaktøren 

Søren Sørensen. Ole Ansbjerg vil også sende noget materiale til redaktøren. Niels tilbød også at vi 

kunne tage noget materiale fra DHIF. 

Niels vil deltage i HB mødet, hvor vi skal have en diskussion om fremtiden for Lavia nyt. 

 

3. Orientering fra kassereren. 

Lene omdelte regnskabet. Lene har fået nyt regnskabs program, som hun mener er meget bedre at 

bruge. Der er også mulighed for at opkræve kontingenter via PBS i fremtiden, som mange har 

efterspurgt. 

På grund af det faldende medlemstal er vi blevet nødsaget til at tilbagebetale noget af vores tilskud 

fra FOS i år. Det bevirker at vi har fået vores sidste tilskud fra FOS i år.  

Vi har fået et tilskud på 7800kr fra DHIF vedr. §44- midler for det første halvår af 2003. Vi havde 

søgt om godt 13.000kr i tilskud.  

Ansøgning til FOS underskrevet og de skal have denne inden d. 1. oktober 2003.  

Lykke vil orientere alle afdelinger om at de skal aflevere budget for 2004 inden d. 1. november 

2003 til Lene Lund-Sørensen. 

 

4. Orientering fra mød med svømmeafdelingen. 

Lene og Lykke har afholdt et møde med svømmeafdelingen før sommer pausen.  

Her blev vi enige om at dele svømmeafdelingen i 2 underafdelinger. Nemlig almindelig svømning 

og varmtvandssvømning.  



Grunden til delingen er, at svømmeafdelingen er meget stor og almindelig svømning og 

varmtvandssvømning som sådan ikke har noget med hinanden at gøre. Det har også været svært at 

finde en der vil stå for hele den store afdeling. Til gengæld har vi nu fundet 2 personer der vil stå for 

hver sin underafdeling. 

Pia Johannesen vil i fremtiden være kontaktperson for almindelig svømning og Hanne Hansen vil i 

fremtiden være kontaktperson for varmtvandssvømning. Deres adresser, telefonnumre og 

mailadresser kan findes på den nye adresseliste. 

Alle henvendelser vedr. svømning kan rettes til disse 2 personer. 

 

5. HB møde. 

Der vil blive afholdt HB møde d. 13. november 2003 kl. 19.00. Selvstændig indkaldelse er sendt ud. 

 

6. Vederlag. 

Rettelser til vederlag er godkendt. Bestyrelses medlemmer betaler fortsat kontingent.  

 

7. Trænerkomsammen. 

Det blev besluttet, at vi tager dette op på et senere tidspunkt. 

 

8. Næste FU møde. 

Næste FU møde vil blive aftalt på HB mødet d. 13. november 2003. 

 

9. Evt. 

Ole Ansbjerg til deltog i FU mødet for at høre om det fremtidige samarbejde med ham.  

Vi har haft problemer med fremmødet i børnebowling om torsdagen. Ole vil nu tilbyde en 

kørselsordning til alle de børn som ønsker at deltage i børnebowlingen om torsdagen. Det mener 

han, vil få flere børn til at deltage i børnebowlingen. Forsøget med kørselsordningen vil køre frem 

til d. 31. december 2003.  Bowlings afdelingen skal huske, at de har et børnehold og at de skal 

møde op og tage imod disse børn hver torsdag. Hvem der skal tage sig af dette, finder bowling 

afdelingen selv ud af. 

Ole orienterede om, at Frederiksberg Handicap har fået handicap idræts festival 2005.  

 

                                                                               Referent Lykke Christensen d. 28. september 2003  

    


