
Referat 18.1.18 ekstraordinært bestyrelsesmøde 
 
 
 
1. Godkendelse af af dagsorden 
    Lene ønsker punkt om svømning. Det bliver pkt.4 
 
2. meddelelser fra formanden 
    Søren orienterede om: 

a.) Lavias Venner afholder generalforsamling lørdag d. 20.1. med nedlæggelse af foreningen 
på dagsordenen. Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af og tak for den indsats, Lavias 
Venner har ydet gennem rigtig mange år. Lene repræsenterer Lavias bestyrelsen på 
generalforsamlingen. 

b.) PTU afholder idrætsdag d. 21.6. om spørger om, bue og volley har lyst til at deltage. Det 
blev der givet tilsagn til. 

c.) Bestyrelsens årlige ”julefrokost” bliver afløst af en sammenkomst for alle frivillige i 
Lavia i løbet af sommeren. 

d.) På dagsordenen til bestyrelsesmødet d. 8.2. er der bl.a. pokler. Søren opfordrede alle til 
at finde kandidater i afdelingerne til mødet. 

 
4. Svømmehold 
 

Kun 3 på svømmeholdet på Lions Kollegiet, og ingen af dem ønsker at svømme p.t. Lene vil  
derfor prøve om hun kan lukke det i et halvt år. De 2, der måske vil svømme senere, kan 
bruge vores tilbud på Sundbyvang. 

 
5. endeligt regnskab 2017 
 
   Villy gennemgår regnskabet og siger, at de 50.000 fra Idrætsuniverset optræder som   
   indtægt, men der her ikke været udgifter. De kommer i 2018. 
   Fælles udgifter: 
   Forsikringer, svømning, hjemmeside, repræsentation, it sikkerhed er steget udover   
   budgetrammen 
   Bue er blevet meget billigere end budgetteret. 
   Stor ros til afdelingerne fra Villy – Vi er blevet gode til at budgettere 
 
5. budget 2017 
 
Budgetudkastet udvise et underskud på 106.144. Reel er der dog kun 56.000 i underskud, 
fordi 50.000 hører til Idrætsuniverset. De penge har vi allerede fået i 2017, og er derfor i 
kassen. 
Bueskydning accepterer, at afdelingens budget nedsættes med 40.000 kr.  
 
Bestyrelsen lover så bueafdelingen, at man vil kigge velvilligt på konkrete ansøgninger i løbet 
af året. Herunder skiver, som forventes at skulle købes i løbet af 2019. 
 



Dermed bringes underskuddet ned på 26.440 kr., hvilket er acceptabelt set i lyset af, at 
regnskabet udviser en beholdning på 168.685,66 kr. Der var enighed om, at hvis udviklingen 
fortsætter, så skal der forberedes en kontingentstigning i 2019. 
 
6.  evt. 
 
Kjeld bad om at få rettet tiderne for snooker i bladet og på hjemmesiden. Søren lovede, at gøre 
dette. 
 
Referat: Søren 


