
HB-møde d. 23. april 2003 grøndalscentret. 

 

Fremmødte: Paulo (badminton), Erling (bordtennis), Jonna (bowling), Hasse og Birthe 

(bueskydning), Frank (fodbold), Flemmig (snooker) Mona og Pia (svømning), Lene (FU), Martin 

(FU) og Lykke (FU og volleyball). 

 

Lykke bød alle velkommen og forklarede hvorfor FU havde indkaldt til HB-mødet. Der var indkaldt 

til møde for af afklare hvor Lavia står før generalforsamlingen i næste uge.  

Der var flere afdelinger der synes, at det var en grov indkaldelse og en hård trussel der var 

fremstillet i indkaldelsen. 

Martin sagde, at  uanset om man synes at indkaldelsen var grov eller helt i orden, var det 

nødvendigt at lave den sådan for at få alle afdelinger til at komme. Det ser også ud til at det har 

virket. Alle afdelinger på nær få var mødt op. Det er faktisk kun Multi-idræt der ikke er 

repræsenteret, af de afdelinger som er aktive i øjeblikket. 

Birthe og Hasse gav udtryk for at indkaldelsen var helt i orden og nødvendig. 

 

Hvad gør i fremtiden? 

 

Faktum er at der skal findes minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, da dette er et af kravene for at få 

tilskud fra FOS. 

 

Birthe stillede forslag om at man valgte 3 bestyrelses medlemmer på generalforsamlingen, som 

skulle udgøre FU og at alle afdelinger skulle stille med en repræsentant og sammen med de 3 

medlemmer af FU, skulle disse udgøre hovedbestyrelsen. De afdelinger der så ikke kunne stille med 

en repræsentant til møderne eller til hovedbestyrelsen skulle så nedlægges. 

 

Rundspørge fik bekræftet at alle afdelinger mente de kunne stille med en sådan repræsentant. Kun 

Paulo fra badminton mente ikke, at badminton kunne stille med en repræsentant. De var der kun for 

at spille noget badminton. Erling fra bordtennis mente, at bordtennis godt kunne stille en 

repræsentant, hvis det ellers betød at afdelingen vil blive nedlagt. 

 

Efter megen snak frem og tilbage, kom vi frem til en fælles løsning. 

 

Der bliver valgt 5 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant  på generalforsamlingen, som lovene 

forskriver. Ligeledes skal alle afdelingerne møde med en repræsentant til alle møderne.  

Klubben skal køre på lavt blus. Dvs. at der skal dyrkes en masse idræt og bestyrelsen skal tage sig 

de opgaver/problemer der kommer hen af vejen. Så som at ansøge om haltider, bevilge penge og få 

foreningen til at køre rent administrativt og økonomisk. Der skal ikke i første omgang laves nye 

tiltag. 

 

Til sidst blev der fundet kandidater til, på papiret, en ny bestyrelse. 

Lykke, Lene, Martin, Jonna og Hasse stiller op til bestyrelsen. Mona stiller op som suppleant. 

Såfremt alle bliver valgt til bestyrelsen, vil de enkelte poster blive fordelt internt mellem 

medlemmerne. 

Alle har sagt ja til at opstille til bestyrelsen med det krav at foreningen og bestyrelsesarbejdet bliver 

holdt på et lavt blus, som beskrevet tidligere. 

 



Der vil på generalforsamlingen blive gjort opmærksom på at der i fremtiden vil være fokus på de 

afdelinger der ikke møder med en repræsentant til møderne. Skal disse afdelinger evt. nedlægges på 

sigt? 

 

                                                                                        Onsdag d. 23. april 2003, Lykke Christensen 

 


