
 

HB-møde d. 13. november 2003 grøndalscentret 

 

Dagsorden: 

 

1. Lavia nyt, hvad gør vi fremtiden? 

2. Budgetter (godkendelse af hver enkelt afdelings budget). 

3. Nye vedtægter (diskussion herom og nedsættelse af vedtægts udvalg) 

4. Egenbetaling til stævner 

5. Orientering fra afdelingerne (Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, 

Snooker, Svømning, Varmtvandssvømning og Volleyball) 

6. Evt. 

 

Femmøde til mødet: 

Martin, Mona, Lene, Jonna, Hasse (best. og bueskydning), Lykke (best. og volleyball), Erling 

(bordtennis), Birthe (bueskydning), Jannie (bowling), Frank (fodbold), Flemming (snooker), Pia 

(svømning). 

 

Fravær: 

Jørgen (badminton). Badminton har heller ikke meldt afbud. Og i forlængelse af vores snak 

tidligere på året, skal det igen  pointeres at hvis man ikke kan komme til møderne, bedes man i 

det mindste melde afbud. 

 

1. Lavia Nyt. 

Søren og Benni (bladudvalget), har givet udtryk for at de gerne vil have antallet af blade på et år 

bliver sat ned til 4 blade. 

HB kan ikke se at der skulle være noget problem i at sætte antallet af blade ned til 4 blade, så længe 

kvaliteten er lige så god.  

Lykke vil tage kontakt til DHIF og oplyse dem om, at vi vil sætte antallet ned til 4 blade næste år. 

Med hensyn til portoen på bladene vil Lene tage kontakt til postvæsnet og forhøre sig om det kan 

lade sig gøre.    

 

2. Budgetter. 

Lene har lavet et budgetforslag for 2004. Dette giver at underskud på 60.845kr. Et underskud er 

selvfølgelig aldrig godt, men set i lyset af at vi har en dejlig stor formue, kan vi godt leve med et 

underskud.  

Budgettet for 2004 blev godkendt. 

Lene informerede om at hallejen i Haandværkerhaven er steget med 200kr pr. måned. Det er derfor 

vigtigt at dette hold er fyldt op og at vi bruger haltiden. 

Ekstrabevillinger: Snooker har søgt om 5000kr og volleyball har søgt om 3924kr yderligere. Begge 

ekstra bevillinger er godkendt. Volleyball har tidligere fået bevilliget 5000kr til Sit Cup, som de nu 

gerne vil benytte til et stævne i Tyskland, da Sit Cup blev aflyst. Dette er også godkendt. 

Allan Hein har søgt om at få nogle transport penge dækket, da han har været til en række møder 

vedr. Amar Handi cup. Ifølge det sidste referat fra Amar Handi cup, har de overført en del penge til 

DHIF, da Amar Handi cup blev nedlagt. Allan Hein må kunne få nogle af disse penge til dækning af 

sine transport udgifter. Lene vil kontakte Allan Hein om dette. 

Til sidst oplyste Lene om at der er 221 medlemmer og der er 4 der skylder kontingent. 

 



3. Vedtægter. 

Der blev nedsat et udvalg som skal kigge på vore vedtægter og modernisere dem. Udvalget består 

af:  

Jonna, Flemming, Mona, Martin og Birthe. 

Der blev diskuteret lidt omkring HB´s holdning til hvordan strukturen af en ny bestyrelse skal være. 

Det er nu op til udvalget at komme med et udspil til vedtægterne. Udvalget finder selv ud af en 

møde række og skulle gerne have afholdt mindst et møde inden næste HB-møde.  

Såfremt man har forslag og gode ideer til vedtægterne, kan man rette henvendelse til udvalget. 

 

4. Egenbetaling til stævner. 
Det viser sig at der er meget stor forskel på den måde man sætter egenbetalingen i de forskellige 

afdelinger. Ligesom der er forskel på hvilke takster man bruger til at udbetale kørepenge. Der var 

megen stor diskussion om dette. Vi nåede frem til at når nu alle afdelingerne har fået godkendt 

deres budgetter for 2004, vil vi ikke ændre ”reglerne” for at udbetale kørepenge i år 2004. Vi vil 

tage diskussionen op igen i løbet af 2004, inden budgettet for 2005 skal godkendes. 

Ligesom diskussionen om egenbetaling også vil blive taget op igen i 2004. 

 

5. Nyt fra afdelingerne: 

Badminton: Var ikke mødt op til mødet og vi kunne derfor ikke høre hvordan det 

går. 

Bordtennis: Er kommet godt i gang med den nye sæson og vil holde os orienteret om 

 resultater osv. via Lavia Nyt.  

Bowling: Er også kommet godt i gang med at trille kugler. I børnebowling går det 

ikke så godt. Der er kun et barn. Vi vil give det en chance indtil 31/12-

03 og tage problemet op igen i det nye år. Evt. må vi lukke 

børnebowling. 

Bueskydning: Der er fremskridt med børnene, hvilket er dejligt. Birthe har været i 

Madrid og skyde. Det gik godt. Birthe har stadig mulighed for at komme 

med til OL i Athen. 

Fodbold: Det går ikke så godt i fodbold. De kan knap nok samle spillere til deres 

kampe. Hvis ikke der er kommet nogle flere medlemmer inden d. 31/12-

03 blive vi nød til at lukke afdelingen. Afdelingen arbejder på en 

samlægning med en anden fodbold klub, Orion. Fortsættelse følger. 

Snooker: De er startet med et venskabsstævne. Flemming vil holde os løbende 

orienteret via Lavia Nyt. Klubturneringen er også kommet i gang og det 

har høj priotet i afdelingen. De har også lavet en ny turnering, som 

handler om at man kan udfordre den der står højere på listen. 

Svømning: Her er træningen også kommet i gang, men de har mistet en del 

medlemmer. Det gælder især om fredagen. Vil gerne have flere 

medlemmer. Om onsdagen går det bedre. Tiden deles med en anden 

klub, af den grund at man på denne måde kan beholde haltiden. 

Varmtvandssvømning: Her har det været mange henvendelser. Alle hold skulle køre. 

Børneholdet om fredagen er der stor tilslutning til og der skal måske 

tænkes på at lave en aldersgrænse på holdet. Malena, som er træner for 

holdet, kunne godt tænke sig en hjælper. Dette vil blive undersøgt. 

Volleyball: Vi er kommet i gang. Vi har fået en ny spiller. Vi skal til et stævne i 

efteråret. 

 



6. Evt. 

Grønt filttæppe, som tidligere er brugt i multiidræt, har vi besluttet at give til Grethes nye klub, som  

gave og held og lykke med den nye klub. 

Der står en kørestol i depotet, som Birthe gerne vil bruge til sig svømmeklub i Taastrup. Den kan  

hun godt tage. 

Invitation til Malmø open er kommet. Vi skal melde tilbage inden d. 11. december 2003. Lykke skal 

have besked inden d. 8. december 2003, så vil hun lave en samlet tilmelding. 

Kåringsmøde vedr. årets idrætsudøver og leder er d. 20. november og Mona og Lykke vil deltage. 

Mona ville høre om vi ikke kunne lave vores informations brochure om. Aftalt at vi tager dette op  

på næste møde. 

Lene har fået takkekort fra Amar Handi cup. Alle har set dette. 

Til sidst: Næste HB-møde vil blive torsdag d. 5. februar 2004 kl. 19.00 

 

D. 22. november 2003 Lykke Christensen 

  

  

 


