
HB-møde d. 5. februar 2004 grøndalscentret 

 

Dagsorden: 

 

1. Orientering ved formanden. 

2. Orientering ved kassereren. 

3. El-hockey, er det noget vi vil have på programmet i fremtiden? 

4. Vedtægter. Nyt fra udvalget. 

5. Lavia Nyt. Nyt fra redaktøren. 

6. Generalforsamling, hvornår og indkaldelse skal laves/sendes. 

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

Snooker, Svømning, Varmtvandssvømning og Volleyball). 

8. Evt. 

 

Fremmøde til mødet: 

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

(bueskydning), Søren (badminton), Pia (svømning), Jannie (bowling), Frank (fodbold), Ole 

Ansbjerg (DHIF) og Dorthe Berenth (Orient Red Bulls). 

 

Fravær: 

Flemming (snooker), Erling (bordtennis), Søren (volleyball) og Jonna. 

 

1. Orientering ved formanden. 

Vi har fået en henvendelse for Grøndalscentret, som oplyser at de er nød til at bruge vores 

mødelokale til møder for andre foreninger. Vi skal derfor i fremtiden bestille lokalet når vi skal 

holde møder. Det skal vi gøre i informationen i Grøndalscentret. Vi kan dog stadig beholde vores 2 

aflåste rum. 

 

2. Orientering fra kassereren. 

Lene omdelte det endelige regnskab for år 2003. Vi har 224 medlemmer pr. 31. december 2003 og 

en fra fodbold skylder stadig kontingent.  

Der var lidt snak omkring tilskuddet fra FOS, bl.a. hvordan tilskuddet hænger sammen. Lene 

oplyste at vi har måttet betale noget af tilskuddet tilbage i løbet af 2003, pga. medlems nedgang.  

 

3. El-hockey. 

Ole Ansbjerg og Dorthe Berenth var inviteret med til mødet for at præsentere en ide om et projekt 

omkring El-hockey og evt. oprette et el-hockey under Lavia.  

Dorthe præsenterede Orient (som er den klub hun repræsenterer) og fortalte lidt om idrætten og 

omkostningerne ved at have en el-hockey afdeling. Det viser sig at man skal have en start kapital på 

omkring 400.000 – 500.000kr. Disse penge skal hovedsageligt bruges til køb af stole. Dorthe 

fortalte at man i Orient betaler 1200kr om året i kontingent, som hovedsageligt går til 

vedligeholdelse af rekvisitter.  

Orient har skaffet en del af deres midler via fonde.   

Ole Ansbjerg orienterede om et projekt med et stort handicap stævne som skal afholdes i år 2006. 

Det skal afholdes i og omkring gørndalscentret og der skal kæmpes i svømning, basket, bordtennis, 

fodbold og goalball. Det skal være for unge mellem 12 – 18 år. Stævnet er kun på ansøgning stadiet, 

men Ole ville gerne vide om Lavia kunne støtte op om det og det vil vi gerne. Vi vil få mere 

information senere. 



 

4. Vedtægter. 

Udvalget har ikke været samlet og vi besluttede at udvalget i løbet af foråret skal samles og komme 

med et forslag på det HB-møde der ligger omkring juni – august. Derefter skal forslaget udgives i 

Lavia nyt, så medlemmerne kan kigge det igennem. 

 

5. Lavia nyt. 

Søren og Benni har gang i stoffet til det første Lavia nyt der udkommer i marts. Søren har været på 

besøg i en varmtvands afdeling og tage nogle billeder og tale med medlemmerne. Ellers går alt vel. 

Næste Lavia nyt vil bl.a. indeholde beretning og regnskab for år 2003. 

 

6. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen vil blive afholdt d. 18. marts kl. 19.00 i grøndalscentret. Lene har bestilt 

lokalet. Vi kan ikke nå at få indkaldelsen sendt ud med Lavia nyt. Derfor skal der sendes 

indkaldelser til alle medlemmer via brev. Lykke vil tage sig af denne opgave. 

Lykke, Hasse, Jonna, Susan og Paolo er på valg. Lykke, Hasse, Susan og Paolo er alle villige til 

genvalg. Lykke vil kontakte Jonna og høre om hun er villig til genvalg. Vi mangler en kandidat til 

revisor suppleant. Alle vil høre om der er nogen der har lyst.  

 

7. Afdelingerne. 

Badminton:  Mangler en kontaktperson. Mona vil gerne prøve at være kontaktperson 

  for badminton. Hun vil bruge den næste tid på at få et overblik over  

  træningstider og indkalde til et afdelings møde. 

Bordtennis:  Erling var ikke mødt til mødet og der var intet nyt. 

Bowling:  Sender 8 mennesker til Malmø open. I turneringen ligger de midt i            

  rækken. Der er fortsat kun et barn til børnebowling. Derfor lukker vi nu 

  afdelingen. Bowling afdelingen vil selv orientere medlemmet og grøn- 

  dalscentret. 

  Afdelingen vil gerne søge en ekstra bane i det nye år. Lykke skriver det 

  På ansøgningen. 

Bueskydning: Træningen går jævnt. Der er dog begyndt at komme flere om mandagen.

 De har fået et nyt barn, som er glad for at træne. Generalforsamlingen

 gik godt og referat udleveret til Lykke. 

Hasse og Birthe har fået at vide at de har Danmarks rekorten i flest 

scorede point  for old boys/girls.  

Fodbold:  Sammenlægningen med en anden klub gik ikke, men fodbold har aftalt

 at give deres overlevelse en chance til. Det afhænger nu af om der bliver

 optaget i turneringen. 

Snooker:  Flemming var ikke mødt til mødet og der var intet nyt. 

Svømning:  Mangler stadig et par stævner. Der møder ikke mange op til træning,

 vi har taget kontakt til Ole Ansbjerg og håber på at det giver gevinst 

 i form af flere medlemmer. 

  Anja, som er hjælper i svømning, vil gerne ansættes som træner, men der 

 er ikke nok medlemmer til at vi kan ansætte en træner mere. Hun må  

  Fortsætte som hjælper. Mona og Pia vil give beslutningen videre. 

Varmtvandssvømning: Der er lavet et regelsæt for denne afdeling, som bl.a. skal hjælpe med at

 får ventelisterne ned. Der er ca. 3-4 medlemmer på venteliste i 

 øjeblikket. 



Volleyball:  Det går godt og det næste stævne er Malmø open. 

 

8. Evt. 

Lykke har fået en henvendelse fra en pige der gerne vil have et job. Der er ingen jobs lige nu men 

der kan altid bruges en frivillig hjælper. Lykke vil kontakte hende. 

Der blev fundet navne på vore 5 priser. Lene og Mona vil få navnene og vil sørge for at priserne  

blive gjort klar til generalforsamlingen. 

Til sidst havde vi en løs snak omkring el hockey og beslutningen bliver nok at vi ikke vil deltage i  

projektet.           

 

D. 6 februar 2004 Lykke Christensen 

 

 

 


