
Referat af bestyrelsesmøde Lavia den 26.1. 2022 i GMC. 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Meddelelser fra formanden 

a) Børneattester 

b) Nyanskaffelser i bordtennis og snooker 

c) Åbent hus den 12.2.  

i) afdelingsansvarlige 

3) Regnskab 2021 

4) Budget 2022 (bilag) 

a) Diskussion af 

i) Betaling for spilletøj – husk vores web-shop! 

ii) Dækning af sociale arrangementer gennem budgettet 

5) Lokalebooking for 2022-24 

6) Medlemsgennemgang 

a) Tro og love-erklæringer 

b) Er der medlemmer, som betaler kontingent, men som man ikke kender i 
afdelingerne? 

7) Generalforsamling 

a) Nye bestemmelser for indkaldelse jf. vedtægter 

b) Pokaler se her 

c) På valg er: Forperson, næstforperson, medieredaktør, revisor, revisorsup. 

8) Bestyrelsesmøder og deadline for Lavia Nyt (bilag) 

9) Nyt fra afdelingerne  

10) Næste møde (23.2.) 

11) Evt. 

 

Tilstede: Leif, Danny, Keld, Helle, Lene, Tanja, Stine, Villy, Søren, Rene, Benni. 

Afbud: Frank 

Ad. 1 Dagsorden godkendt. 

Ad. 2 Meddelelser. 

a) Børneattester er opdateret. 
b) Købt to nye bordtennisborde pga. medlemstilgang (KIFU). KIFU her betalt det ene bord. 

Snooker har fået en polermaskine (6000 kr.) skal have skiftet klæde. 
c) Åbent hus flyttet til 2. april kl. 13 – 15. grundet mangel på tilmeldinger. Fået en bevilling fra 

GMC for at støtte man kommer i gang igen (2500 kr.).  
d) Mødedatoer holdes fremadrettet på mandage. Oversigt udsendt. 



e) Forespørgsel fra GMC på et administrativt fællesskab. Møde i begyndelsen af februar. Det 
kunne Lavia godt være interesseret i.  

Ad. 3 Regnskab 2021. Overskud ca. 29.000 kr. afviger fra budget pga. Corona og mindre aktivitet. 
Resultat lidt mindre end sidste år, da de nye bordtennisborde er indregnet. Balancen er likvide 
midler er 300.000 kr. vi modtager 47.000 kr. i tilskud fra København Kommune og opkræver ca. 
150.000 kr. i kontingenter og derudover egenbetalinger. Villy sender færdigt regnskab til alle. Vi 
underskriver regnskabet til næste møde.  

Når aktiviteterne kommer i gang kommer vi nok til at få vedtaget en kontingentforhøjelse til næste 
år. Lokaleleje 8000 kr. blev refunderet. Husk derfor tro og love-erklæringer.  

Ad. 4 Budget 2022 

Nyt klæde til snookerborde pris 14.000 kr. afsat 22.000 kr. vi vil fremadrettet afsætte penge til 
fornyelser hvert år. Alle gør sig nogle tanker om fornyelser, som så afsættes. Sender et papir ud. 
12.500 til bueskydning, 1000 kr. snooker, 3000 kr. til volleyball til småanskaffelser. Bue lufter 
støtte til årskort til udendørsbaner i DK. 500 kr. pr. person årligt. Man kunne søge midlerne fra 
Lavias Venners arv.   

Budgettet giver et underskud på 75.000 kr., det er et udtryk for at der er hensat penge til klæde. 
Der er ingen grund til at have 300.000 kr. stående, selvom vi skal have buffer. Derfor kan vi for at 
komme godt i gang igen acceptere dette underskud. I budgettet er der også afsat penge til nogen 
klubtrøjer. 6 trøjer til bordtennis, 20 trøjer til bowling, 6 trøjer til bue, 2 trøjer til snooker og 13 
trøjer til volleyball. Man kan købe trøjer hos Sportify, som har vores logo. Lokaleudgifter er også 
indregnet. Søren gennemgik retningslinjer for budgetlægning. (se bilag). 106.54 

Ad. 5 Lokalebookning 2022 -2024. 

Har søgt relevante lokaler inden 31/1 og får derefter svar om et stykke tid. Bueskydning laver 
aftaler med København Bueskytte Laug. Udendørsbaner ved fodboldbanen er uvist KBL melder, 
når de ved noget.  

Ad. 6 Medlemsgennemgang. 

118 medlemmer. I år er 50 medlemmer slettet, som melder sig ind, men undlader at betale på 
trods af rykkere. Villy sender en regning til Rune fra bowling (uden mailadresse) til Helle.  

a) Ikke alle tro og love- erklæringer er ikke kommet i hus.  
b) Der findes ukendte medlemmer, der betaler. Villy sender medlemsliste til forperson i 

afdelingerne.  

Ad. 7 Generalforsamling 23. marts. 

a) Skal ikke længere være ude på skrift i Lavia Nyt, men på Hjemmeside og sociale medier.  
b) Tænk over om I har emner til pokalerne, som har ligget stille grundet Corona.  
c) Forperson, næstforperson, og medieredaktør stiller op igen med klart budskab om nye 

kræfter om to år. På sigt kan man forstille sig at det trykte blad ”Lavia Nyt” bliver digitalt og 
kommunikationen foregår via Facebook eller lignende.  



Ad. 8 Bestyrelsesmøder holdes mandag fremover. Lavia Nyt og deadlines ifølge bilag. Danny 
skriver lidt om sig selv til næste blad. Søren sender revideret liste ud. 

Ad. 9 Nyt fra afdelingerne. 1.41.19 

Bue: ikke så meget nyt. Vi forventer et nyt introhold til februar. Mange bliver hængende. 
Henvendelser fra to med forskellige slags handicap. Vi har lavet en diffentieret intro en og en til 
dem med handicap.  

Bordtennis: medlemmerne fra KiFU med mentalt handicap spiller ikke så meget med hinanden 
endnu. Vi har overtalt en fra en klub på Frederiksberg til at være medlem hos os, så kan han træne 
hos os og spille kamp i sin gamle klub. Rart med lidt frisk blod.  

Volleyball: vi har er lige startet grundet lidt usikkerhed omkring Corona. Det gik godt. Næste gang 
kommer en ny kvinde, der har forespurgt om vi stadig træner og vil gerne være med.  

Varmtvandssvømning: går godt to stabile medlemmer. Masser af medlemmer, men de holder sig 
tilbage grundet Covid-19. helle kan blive smittet, men har også brug for træning. Der er nogle på 
venteliste, men måske en dårlig ide at bede dem om at komme lige nu.  

Bowling: det går fint. Vi har også været ramt af Corona. Så fremmødet har været svingende. Alle 
kommer stadig. Der er åbnet op for alle. Alle er glade for at se hinanden.  

Snooker: folk kommer ikke så meget pga. Corona. 5 – 6 stykker hver gang. Inet nyt men vil gerne 
have nye medlemmer. En person i afdelingen der gerne vcil være medlem. Problem med siddende, 
da snookerborde er meget høje og lange. Der er plads til et alm. Billardbord. Måske har GMC et 
bord vi kunne bruge? Vi må snakke med GMC. Keld stopper som medlem af bestyrelsen efter 
mange gode år og afløses af Danny.  

Ad. 10 Næste møde 23/2. 

Ad 11. Evt. Ingen bemærkninger. 

Referent Benni 


