
FU møde d. 6. marts 2003 grøndalscentret. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 6. februar 2003 

3. Økonomi 

a. Lene 

b. Kørselsgodtgørelse til trænere/ledere  

c. Vederlag til den midlertidige bestyrelse 

4. Multi-Idræt 2 i Lavuk – genvurdering 

5. Orientering 

a. Lokaleansøgninger 

b. Temaaften 

c. Pokaler – ingen svar – skal vi uddele i år? 

d. Postliste – spørgsmål – stillingtagen til Ama’r Handicup 

 

6. Nye vedtægter 

7. Evt. 

 

Fremmøde: 

Martin, Lene, Grethe og Lykke 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Der var ingen kommentarer eller rettelser til dagsorden, som herefter blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 6. februar 2003.    
Der var ingen kommentarer eller rettelser til referatet fra tidligere møde. Referatet fra sidste møde 

godkendt. 

 

3. Økonomi. 

a) Fodbold har oplyst et underskud på 152,75kr i udgangen af 2002. Kassereren for fodbold har selv 

lagt pengene ud. Han skal selvfølgelig ikke selv betale noget der vedrører foreningen. Det blev 

besluttet at Lene udbetaler pengene til fodbold. 

Lene oplyser at vi har 247 medlemmer og vi mangler kontingent betaling fra 38 medlemmer. 

Årsregnskabet for 2002 er stadig under udarbejdelse af Lene og Martin. Dette vil snart være 

færdigt. Martin vil i regnskabet under hver afdeling også påføre hvor mange medlemmer der er i de 

enkelte afdelinger. 

b) DHIF har i deres takst håndbog opgivet at man kan give 2,90kr pr. km. til de første 20.000km. pr. 

år i kørselsgodtgørelse til trænere og ledere. Vi har besluttet at rette os efter disse takster. Vi har i 

lang tid brugt en takst der hedder 1,58kr. pr. km. Hvilket ikke kan slå til både til kørsel og slitage på 

biler. DHIF’s takster tilgodeser også dette. 

c) Der er altid blevet udbetalt vederlag til medlemmerne af bestyrelsen. Vi har vedtaget, at vi også 

skal have et vederlag for det arbejde vi har lavet i dette kvartal. Ifølge DHIF’s takster kan man give 

i alt 2000kr pr. år for telefon og administration. Dette giver 500kr pr. kvartal og det vil vi give til 

hver af medlemmerne i bestyrelsen. Lene vil i nærmeste fremtid udbetale pengene til hver 

bestyrelses medlem. 

 



4. Multi-Idræt 2 i Lavuk – genvurdering. 

Grethe har haft møde med Lavuk. De vil ikke kunne betale fuldt kontingent for deres medlemmer 

og medlemmerne vil nok melde multi-idræt fra hvis de skal betale fuld pris for halv træning. Lavuk 

vil være meget kede af, hvis vi ikke kan fortsætte samarbejdet. Vi har nu besluttet, at de medlemmer 

der deltager i mulit-idræt 2 i Lavuk, kun skal betale halvt kontingent, altså betale som børn. Vi 

tilbyder også kun det halve antal trænings tider til dem. Altså det er tilbudet der styrer prisen. 

 

5. Orientering. 

a) Der er søgt lokaler, også til skydning, boccia og aerobic. Der er ingen medlemmer der træner i 

disse afdelinger i øjeblikket og vi har besluttet at trække vores ansøgninger om haltider i disse 

idrætter tilbage. Det gør vi bl.a. for at opretholde et godt samarbejde med grøndalscentret. Disse 3 

idrætter bliver sat på vågeblus indtil videre. Grethe vil sørge for, at vi får styr på alle rekvisitter i 

disse idrætter.  

Der er ligeledes søgt om haltider i Hillerødgade svømmehal. Vi har en haltid om onsdagen fra 20 -

21, hvor vi har 6 baner. Der kommer kun 3 – 6 medlemmer på denne tid og vi kan ikke være 

bekendt at optage så mange baner når der ikke kommer flere medlemmer. Disse baner vil vi også 

frasige os. Grethe og Lene vil holde et møde med svømning omkring dette. 

b) Til vores temaaften vil Klaus Bondam bl.a. underholde om kontakt mellem medlemmer og 

bestyrelse. Vi har også fået Ole Ansbjerg til at komme og holde foredrag om værdigrundlag i 

foreningerne. 

c) Vi har ikke fået nogle tilbagemeldinger på idrætsfolk der skal indstilles til vores pokaler der 

uddeles hvert år. Vi har derfor besluttet at disse ikke uddeles i år. 

d) Vi har fået indbydelse til amtrepræsentantskabsmøde d. 20. marts. Grethe og Lene vil deltage i 

dette. 

Grethe vil deltage i møde i Brønshøj-Husum forenede sportsklubber d. 17. marts. 

Vi har modtaget et brev fra Allan Hein, hvori han på vegne af komiteen til Ama’r Handicup rykker 

for svar om vi vil være med til at arrangere Ama’r Handicup 2003. Vi har aftalt at lade dette ligge 

og hvile til den nye bestyrelse i Lavia. Grethe vil svare på Allan Heins brev.  

Grethe har sendt indkaldelse til generalforsamling til Søren så det kan blive trykt i årets første 

Lavianyt. 

 

6. Nye vedtægter. 

Vi havde en lang debat om foreningen og om hvad vi tror medlemmerne vil yde i Lavia. Er de kun 

medlemmer for at dyrke idræt eller er de også interesseret i en samlet forening. Vi blev enige om 

først at kigge nye vedtægter efter temaaftenen. Vi vil give medlemmerne en chance til for at komme 

med deres mening og holdninger. 

 

7. Evt.  

Der var ingen der havde noget under dette punkt. 

 

                                                                                        Referent Lykke Christensen d. 7. marts 2003  


