
HB møde torsdag d. 29. april 2004 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering fra formanden. 

2. Orientering fra kassereren. 

3. Orientering fra vedtægtsudvalget. 

4. Varmtvandssvømning (skal vi evt. slå nogle af holdene sammen). 

5. Nedsættelse af udvalg  

1. Ny brochure. 

2. Egenbetaling til stævner og andet. 

 

6. Vederlag (godkendelse heraf). 

7. Nyt fra Lavia Nyt ved redaktøren. 

8. Orientering fra afdelingerne  

1. Badminton 

2. Bordtennis 

3. Bowling 

4. Bueskydning 

5. Fodbold 

6. Snooker 

7. Svømning 

8. Varmtvandssvømning 

9. Volleyball 

 

9. Evt.  

 

Fremmøde til mødet:  

Mona (Badminton og FU), Erling (Bordtennis), Jannie (Bowling), Birthe (Bueskydning), Frank 

(Fodbold), Flemming (Snooker), Pia (Svømning), Lykke (Volleyball og FU), Martin (FU), Lene 

(FU) og Hasse (FU). 

 

Afbud:  

Jonna (FU) og Søren (Volleyball) 

 

1. Orientering fra formanden. 

Lykke havde en del breve hun orienterede om.  

 

Der er kommet et brev fra DHIF vedr. et projekt om voksne ny danskere og arbejdsmarkedet. Vi har 

ingen i klubben i øjeblikket.  

 

Brev vedr. årsmøde i Grøndalcentret og brev fra Allan Hein om at han trækker sig i haludvalget. 

Derfor skal vi finde en som kan tage over og repræsentere klubben. Martin vil tage til mødet og 

stille op til en post.  

 

Brev vedr. DAI kredsmøde. Frank vil overveje om han tager med. 

 

Brev vedr. FRIngo konference. Ingen kan deltage. 



Mail vedr. sponsor tøj til svømning. Pia og Mona vil kigge på mailen. 

 

2. Orientering fra kassereren. 

Lene delte et del regnskab ud. Der er stadig 10 medlemmer der skylder i kontingent. Lene vil 

orientere afdelingerne om hvem det er.  

Vi bruger lidt flere penge på det nye PBS system, men så sparer vi på portoen ved at sende girokort 

ud og det er et meget nemmere system for Lene. 

 

Der er kommet en ansøgning om ekstra bevilling af penge til nyt spilletøj fra fodbold. Den lyder på 

i alt 3500kr. De har ikke regnet det ind i deres budget for 2004, da de på det tidspunkt ikke viste om 

afdelingen skulle køre videre eller lukke. De 3500kr er bevilget til fodbold. Det er muligt at de slet 

ikke skal bruge pengene, da de i øjeblikket arbejder på at få en sponsor og det er næsten ved at 

lykkes.      

 

Bordtennis har ligeledes søgt om ekstra bevilling til tøj. De skule have tænkt på dette dengang de 

lavede budget for 2004. Deres tøj er meget slidt og ikke alle har tøj, oplyser Erling. Lykke mener, at 

vi kan finde et bedre tilbud end det bordtennis selv er kommet med. Lykke vil kontakte Sportsmate, 

som vi før har brugt og få et tilbud. I første omgang skal vi kigge på at tilbud på shorts og 

spillebluser. Træningsdragter må man selv sørge for. Der skal hentes et tilbud før vi kan kigge på 

om vi kan bevilge hjælp til tøjet.  

 

Martin siger, at det måske ville være en ide at vi laver nogle regler om køb af tøj. Der kunne også 

være en egenbetaling på tøjet.  

 

Grethe Laksø har sendt en mail vedr. om vi vil sælge vores sidste 2 spande med Boccia bolde. Det 

vil vi gerne for 1000kr pr. spand. Lykke vil maile til Grethe om dette. 

 

Lene vil gerne på kursus i winkas pro (regnskabsprogram) til 800kr. Dette er ok. 

 

Lene vil gerne have at afdelingerne afleverer  bilag til §44 midler senest d. 30. juni 2004. Vores 

ansøgning skal indsendes inden d. 15. juli 2004. 

 

3. Orientering fra vedtægtsudvalget. 

De vil efter HB mødet aftale en mødedato. Mere nyt til næste HB møde.  

 

4. Varmtvandssvømning. 

Varmtvandssvømningen om mandagen bliver lukket i slutningen af april. Grunden til dette er at der 

kun er 2-3 deltagere pr. gang, hvis der overhovedet møder nogen op. Lene har orienteret træner og 

deltagere. Lykke vil skrive til DGI Byen. 

 

5. Nedsættelse af udvalg. 

a. Der er forslag om at vi selv laver et layout til en ny brochure og får et tilbud fra Freddy (trykker 

på Lavia nyt) på trykningen af dette. Lykke vil gerne deltage i udvalget. Hun vil spørge Søren og 

Benni om de vil være med.  

 

b. Lykke, Lene og Mona danner udvalget som skal kigge på regler for egenbetaling til stævner osv. 

Birthe oplyser, at der er regler vedr. dette, men de bliver ikke overholdt af særligt mange afdelinger. 

Dette er fortid, nu vil vi kigge på hvad vi kan gøre i fremtiden.  



Alle afdelinger som har forslag til sådanne regler skal aflevere dette til en af udvalgs medlemmerne 

hurtigst muligt. 

 

6. Vederlag. 

Vederlagssedlen for 2004 blev godkendt og der vil blive sendt et eksemplar rundt til alle afdelinger. 

Det er besluttet at beholde den højeste km. pris på 2,90kr pr. km.  

 

7. Nyt fra Lavia Nyt. 

Lene har undersøgt hvad det kommer til at koste i porto og administration, hvis vi skal have 

PostDanmark til at sende Lavia Nyt ud. Det kommer til at koste ca. 800kr pr gang. Det er ikke 

meget mere end hvis vi selv skulle gøre det og derfor er vi blevet enige om at lade PostDanmark 

klare opgaven. Lene vil lave en aftale med PostDanmark og Freddy (trykker). 

Næste Lavia Nyt udkommer i juni. 

 

8. Afdelingerne. 

Badminton:  Mona har ikke meget. Hun kæmper stadig en kamp om at finde ud af 

hvem der spiller hvor. Grøndalcentret har meddelt os, at vi måske mister 

træningstider næste sæson pga. manglende fremmøde. Mona har talt 

med Grøndalcentret. Der er nok tale om at vi mister den første tid om 

torsdagen. 

Bordtennis: Det er ved at være slut på sæsonen og der er afviklet klubturneringer. 

Grøndalcentret har også været ude efter deres træningstider. Erling har 

talt med dem. 

Bowling:  Det går godt og der er gang i klubturneringen. Der er 2 hold, der skal 

  til stævne i Kolding, FM. Børneholdet er nu helt lukket. 

Bueskydning: De har haft et samarbejde med Idrætsskolen for udviklingshæmmede.

  Det kører i 4 uger, i dagtimerne. Det er meget sjovt og slutter omkring d. 

  13. maj og derefter går afdelingen udendørs og træner. Der er også her

  blevet afviklet klubmesterskaber. Resultater kan rekvireres hos  

  formaden. 

  Der har været uofficielt mesterskab for DHIF i marts. Her deltog 5  

  skytter fra Lavia. Birthe blev nr. 2 og Hasse nr. 3.     

 DHIF har afsagt deres plads til OL, den plads som Birthe skulle have 

 haft. Birthe har gjort indsigelse, men har ikke hørt noget endnu. Vi 

afventer mere i denne sag. 

Fodbold: Spillere videre og har fået lov til at spille med i turneringen. Turneringen 

har haft svært ved komme i gang. Nu er de endelig kommet i gang. De 

leder i øjeblikket efter nye spillere. 

Snooker: RM er startet og vi klarer os godt. Der er blevet nedlagt en protest over 

vores borde. Det bevirker at vores hjemmekampe i foråret er flyttet til 

Vordingborg. Kommer der ikke nye klæder på inden efteråret mister vi 

vores hjemmekampe. Klubturnering er næsten færdig og 

pyamideturneringen kører stadig.   

Svømning: Alle stævner er overstået. Thomas har vundet en masse sølv og bronze. 

Der er blevet afholdt klubturnering under en del forvirring. Der er stadig 

en del uro internt i afdelingen og der vil i løbet af sommeren blive 

afholdt et møde med deltagere fra FU, som et forsøg på at løse dette. 

Varmtvandssvømning: Det henvises til punkt 4 i dette referat. Ellers ikke noget nyt. 



Volleyball: Vi skal til stævne i maj i Hamburg ellers træner vi på livet løs. 

 

Alle afdelinger skal være opmærksom på at aflyse baner og træningstider i grøndalcentret, da vi  

ellers risikerer at miste haltider. De er meget opmærksomme i øjeblikket.  

  

9. Evt. 

Lene orienterede om at hun har været med til Allan Heins 70års fødselsdag. Lavia gav gave. 

Hun skulle hilse fra Allan og sige tak. 

 

Martin har kigget på vores forsikring og spurgte om hvilke værdier vi havde. I depot lokalet har vi 3  

rifler og 1 luftpistol. Derudover har vi 1 bordtennisbord, 2 snookerborde, 1 computer, 1  

digital kamera og diverse materialer i bueskydning. Alle afdelinger bedes melde til Martin hvor  

meget disse materialer er værd.  

 

Lykke Christensen d. 1. maj 2004.  


