
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. maj 2018 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden 

a. Ny formand for Parasport Danmark 
3. Opfølgning på budget 2017 
4. Valg af 2 afdelingsformænd til FU 
5. Evaluering af generalforsamling d. 21.3.2018 – herunder overskuddet fra Lavias Venner og 

fastsættelse af dato for 2019 (forslag: onsdag d. 20.3.19 eller torsdag d. 21.3.19 – eller en 
helt anden ugedag) 

6. Lavia Nyt – deadline: nr. 2: 4.6; nr. 3: 3.9; nr. 4: 12.11 
a. Alle afdelinger skal udfylde ½ side til hvert nummer under overskriften NYT FRA 

AFDELINGERNE 
7. Særkontingent for fx Invictus – deltagere (Lykke) 
8. Forslag om årligt arrangement for alle frivillige ledere og trænere, som inkluderer spisning 

og hyggeligt samvær som tak for indsatsen 
9. Kort nyt fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Idrætsuniverset, 

Snooker, Varmtvandsgymnastik og Volleyball) 
10. Næste møde er d. 30.8 – kage: Helle Broberg 
11. Evt.  

 
Fremmødt: Søren, Benni, Kjeld, Helle, Lene, Lykke og Poul 
 
Afbud: Villy 
 
Udeblivelser: Frederik, Cindie, Thomas og Frank 
 
Ad 1  
Dagsorden er godkendt 
 
Ad 2 
Søren orienterede:  
Karl Wilhelm er gået af som formand i Parasport Danmark. Ny formand er John Petterson. 
 
Idrætsdag på PTU d. 21. juni 2018. Volley og bueskydning er meldt ind. Søren kontakter Thomas 
om bueskydning.  
 
Para-sportens dag d. 22. september 2018 på Frederiksberg. Arrangørerne har spurgt om vi vil stille 
op med bueskydning og klubben er også inviteret til at have en stand. Para-sport Danmark 
arrangerer det. Søren kontakter Thomas. Kjeld er standby til at være vores repræsentant.   
 
 
 
 



Ad 3 
Villy har sendt regnskabsrapport ud til alle. Der er den aktivitet der skal være på nuværende tid af 
året i budgettet.  
Saldolister på skyldnere er sendt ud til afdelingsformænd og der er en del der skylder i 
afdelingerne. Der har været en fejl i PBS-betalingerne for de medlemmer der er tilmeldt i 2 
afdelinger. Hvis man har et medlem der har problemer med dette, så kontakt Villy. 
Skriv til Villy med folk der skylder, som nu skal meldes ud.  
Der er nogen der mangler at få Lavia Nyt. Der er muligvis et problem med medlemskartoteket.  
Søren undersøger det.  
 
Ad 4 
Helle og Lykke blev genvalgt til medlemmer af FU. 
 
Ad 5 
Søren sagde, at han synes at generalforsamlingen gik godt. 
Pengene vi fik fra Lavias Venner, øremærkede Lavias Venners bestyrelse jo til at vi skulle bruge på 
den næste jubilæumsfest. Vi besluttede at invitere Erik Pollas til at deltage i næste 
bestyrelsesmøde og snakke med ham om pengene og hvad de skal bruges til. Søren skriver til ham.  
Vi kunne hensætte pengene i en pulje til nogle ekstraordinære ting i klubben. Vi tænker alle over 
hvad pengene kan bruges til.  
 
Næste generalforsamling bliver torsdag d. 21. marts 2019. 
 
Ad 6 
Søren minder om deadline på næste Lavia Nyt, d. 4. juni 2018 og at alle afdelinger skal lave siden 
sidst indlæg. 
 
Ad 7 
I volleyball hjælper vi stadig Invictus deltagere og det Forsvaret vil gerne betale lidt for at 
deltagerne kan komme og træne med os. Vi er blevet enige om at det skal koste 100kr pr. måned, 
pr. deltager. Pengene skal øremærkes til volleyball afdelingen. Lykke snakker med Villy om 
afregningen.  
Andre afdelinger kan gøre det samme hvis de hjælper til med specielle projekter.   
 
Ad 8 
Alle er enige om at det er en god ide. Udvalget til at lave en sådan aften blev: Helle og Kjeld 
 
Ad 9 
Bordtennis: Har fået 3 nye medlemmer.  
Bowling: Færdige med alle turneringer og klubmesterskaber. FM: 5. plads siddende, 6. plads 
stående. Kjeld og Leif blev klubmester. Cindie og Frederik brændte dem af i torsdags, bane var 
booket. 
Bueskydning: Intet nyt 
Fodbold: Intet nyt 
Idrætsuniverset: Intet nyt 



Snooker: Det går godt. Muligvis nyt medlem. I gang med klubmesterskaber. 
Varmtvandsgymnastik: Torsdag går godt. På Lionskollegiet overvejer vi stadig om det skal 
forlænges. Det afventer flere medlemmer og en træner. Der er kun 5 medlemmer. Vi skal op på 10 
medlemmer hver gang for at det kører rundt.  
Volleyball: 1 nyt medlem og vi hjælper stadig Invictus deltagere. God energi til træning og vi skal 
snart til Prag.  
 
Ad 10 
Helle står for kage til næste møde d. 30. august 2018.  
 
Ad 11 
Lykke fortæller, at vi muligvis godt kan få lokaler til træning i juli måned. Hvis nogen afdelinger 
overvejer det.  
 
Kjeld spørger til lokaler hvor billetnet er flyttet fra. Søren siger, at alle lokaler er booket.  
 
Benni vil gerne vide om GMC har åbent på Grundlovsdag. Den har de. 
 
Poul kommer til at lille pip om at huske at rette til, hvis man genbruger referater for 
bestyrelsesmøder.  
 
2. juni 2018, referent Lykke Christensen 


