
FU møde d. 6. februar 2003 grøndalsentret. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 23. januar 2003 

3. Siden sidst – status 

a. Afdelinger bl.a. afdelingsmøder og kontingent multi 2 

b. Temaaften 

c. Malmø open 

4. Økonomi – status 

a. Regnskab 

b. FOS evt. nyt 

5. Generalforsamling – planlægning 

6. Handicap idræts festival 2005 

7. Evt. 

 

Fremmøde til mødet: 

Grethe, Lene, Martin og Lykke. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Grethe havde en ændring. Vi har sat handicap idræts festival 2005 på som punkt 6 og evt. er så 

blevet punkt 7. Dagsorden blev herefter godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 23. januar 2003. 

Lene siger, at det ikke er for meget modtaget tilskud vi betaler tilbage for året 2001, men bare 

tilskud vi betaler tilbage. Dette er rettet i referatet.  

Martin oplyser, at han ikke kan tage i forenings konferencen i Vejle d. 1. marts 2003. Der er derfor 

ingen der tager til denne. Grethe sørger for, at vi melder afbud. 

Ikke flere kommentarer eller ændringer til referatet og dette blev godkendt. 

 

3. Siden sidst – status. 

a) Afdelinger bl.a. afdelingsmøder og kontingent multi 2. 

Bueskydning: Afdelingsmøde i bueskydning. Her var der genvalg til suppleanten, kassereren og 

materialeforvalteren.  

Snooker: Snooker har også holdt afdelingsmøde og her blev Flemming valgt til at formidle 

kontakten til bestyrelsen i fremtiden, Birgit Andersen blev valgt til at styre alt udenbys, også blev 

det valgt et udvalg på 3 der skal tage sig af alt det hjemmelige. Dette udvalg består af Annelise 

Johanson, Leif Eriksen og Toni Kristensen. 

Bordtennis: Grethe vil ringe til Erling og høre hvornår der er afdelingsmøde i Bordtennis. 

Volleyball: Lykke mindede om at der også skal bestilles hal til Copenhagen Sit Cup 2003. Lene 

sagde, at hun lige havde fået blanketterne. Lene og Grethe vil sætte sig ned sammen i nærmeste 

fremtid og lave klubbens bestillinger. Vi skal ansøge inden 1. marts 2003.  

Multi-idræt: Grethe er med til at træne et multi idrætshold ude hos LAVUK hver 2. mandag. Det 

har indtil nu været på prøve basis, men vi skal til at beslutte om de skal meldes ind i klubben. 

Grethe fremlagde en ide med at de betalte halvt kontingent. LAVUK har en pulje som 

medlemmerne betaler til og vi er blevet enige om at kontakte LAVUK og sige at de ud af denne 

pulje kan betale fuldt kontingent for dem der deltager i multi træningen. Hvis de har interesse i at 



dette hold skal fortsætte vil de sikkert også betale for disse 8 deltagere. Grethe vil tale med 

LAVUK.  

 

b) Temaaften. 

Grethe har sendt brev til Klaus Bondam. Vi venter stadig på svar. 

 

c) Malmø open. 

Der er 1 afbud fra bowling og 3 afbud fra volleyball, altså til overnatning. Vi har meddelt nogle af 

dem til Malmø og vi må se om vi skal betale hotelværelserne når vi kommer derover. 

Ved næste års deltagelse i Malmø open skal vi overveje om vi vil bestille overnatning eller vi vil 

køre frem og tilbage hele weekenden. Det skal diskuteres inden tilmelding til Malmø open 2004. 

 

4. Økonomi – status. 

a) Regnskab. 

Martin har lavet et forslag til det regnskab vi sender til FOS. Lene og Martin vil sætte sig sammen 

og lave forslaget færdigt. Dette regnskab indeholder mere specifikke oplysninger om afdelingernes 

poster.  

Alle afdelinger på nær bordtennis og bueskydning, har ønsket at Lene styrer deres regnskab for 

2003. Martin vil gerne lave skemaer til de 2 afdelinger, som selv vil styre økonomien, så vi kan få 

en mere ensrettet måde at gøre tingene på. 

Poster som alle afdelingernes regnskaber i fremtiden skal deles ind under i hovedregnskabet: 

 

Stævner 

Materialer 

Præmier 

Møder  

Administration 

Lønnet træner 

Ulønnet træner 

Træner stævner 

Halleje (håndværkerhaven plejehjem, svømning) 

 

Der kan selvfølgelig være poster der kan være nødvendige at oprette hos de forskellige afdelinger til 

specielle lejligheder. 

Lene er glad for at der er så mange der allerede har betalt kontingent. Også dem der normalt er lang 

tid om at betale har betalt. 

 

b) FOS evt. nyt. 

Intet nyt fra denne front.  

 

5. Generalforsamling – planlægning. 

Grethe laver indkaldelse til generalforsamling til Lavia-nyt. Beretning for perioden 1. januar 2002 

til d. 29. oktober 2002 laver Grethe. Grethe beder afdelingerne om få stikord til beretning om 2002. 

Der bliver indkaldt til 2 generalforsamlinger lige efter hinanden, da vi vil prøve at lave nyt forslag 

til nye love og disse skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Vi snakkede lidt 

frem og tilbage om mulighederne i de nye love og kom frem til at holde et nyt møde d. 6. marts 

hvor vi vil arbejde på forslag til nye love. 

 



6. Handicap idræts festival 2005.  

Vi har fået et tilbud om at være vært for handicap idræts festivalen i år 2005. Denne afholdes i 

pinsen og har ca. 800 deltagere. Afholdes i samarbejde med DHIF. Københavns kommune skal 

også være en del af det og skal ligge ca. 200.000 til 300.000kr. Det lyder som et spændende projekt, 

men vi har besluttet at takke nej til tilbudet i denne omgang, da vi er ret sikre på, at vi ikke kan 

skaffe nok hjælp fra klubben til sådant et projekt. 

 

7. Evt. 

Grethe vil sende brev til alle afdelinger og spørge dem om de har nogle emner til alle vores 

vandrepokaler, som bliver delt ud en gang om året. Grethe vil samle navne ind og vi vil på næste 

møde beslutte hvem der skal have priserne. Disse uddeles på generalforsamlingen. 

Nyt møde i FU vil være d. 6. marts kl. 19.00 i grøndalscentret, hvor vi vil kigge nærmere på 

vedtægterne. 

 

                                                                                      Referent Lykke Christensen d. 7. februar 2003 

 

 

 

 


