Referat af bestyrelsesmøde i Lavia den 27.1. 2021 – via Zoom
Tilstede: Villy, Thomas, Lene, Søren, Keld, Benni, Tanja, Frank og Helle. Gæst Jens Winther. Afbud: Poul
1) Godkendelse af dagsorden
2) Meddelelser fra formanden
3) Regnskab 2020 (bilag1a+1b)
4) Budget 2020
a) Vi kører videre på baggrund af vedtagelsen på bestyrelsesmødet d.4.11.2020
b) Set i lyset af coronasituationen revideres vores budgetprincipper, således, at der i 2021 ikke budgetteres
med udgifter til afdelingerne, men kun til de faste udgifter. Afdelingerne kan selv bruge op til 2000 kr. og få
den refunderet hos kassereren, mens beløb derover skal ansøges hos formand og kasserer.
Budgetsituationen vurderes på bestyrelsesmødet i januar.”(referat af mødet 4.11.20)
5) Hvad kan vi gøre for Lavias medlemmer
a) Under nedlukningen
b) Ved genåbningen
6) Revision af vedtægter (bilag2)
Jens Winther fra Parasport Danmark er inviteret til at deltage i dette punkt
a) Bilaget er en opstilling med de gældende vedtægter på venstre side og Sørens
kommentarer på den anden som et oplæg til diskussion om Lavias vedtægter.
b) Nedsættelse af arbejdsgruppe.
7) Generalforsamlingen 2021 foreslås udsat til onsdag den 25. august 2021 pga af den usikre
coronasituation.
8) 70 års jubilæum (bilag3)
9) Bestyrelsesmøder og deadline for Lavia Nyt (bilag4)
10) Nyt fra afdelingerne
11) Næste møde d. 17.3. (hos Villy eller på Zoom)
12) Evt.
Referent Benni

Ad. 1
Dagsorden godkendt.
Ad. 2
Ikke sket noget. Taber medlemmer. Søren har været i kontakt med Parasport Danmatk, der ikke har
siddende volleyball og bueskydning med på La Santa sport. Det har resulteret i, at vi har fået et tilbud om
deltagelse med volleyball i en sommerhøjskole på Egmont Højskolen med omkring 100 nyhandicappede.
Vil prøve at presse på for bueskydning også er med. Dvs at vi stiller med to lærere, så volleyball bliver et
fag. Thomas vil undersøge, om der er interesse. Man bliver aflønnet og får gratis ophold. En revision af
vedtægter kan også bidrage til at skaffe nye medlemmer i lyset af den vigende medlemsskare.
Ad. 3
Regnskab viser et overskud på knap 65.000 kr. Udtryk for ingen aktiviteter og sparet husleje og ingen
stævneudgifter. Supergodt. Problemet er, hvordan får vi det underskrevet. Thomas foreslog at hver især
scannede deres underskrift ind og sendte til Villy. I banken står 268.000 kr. den 31/12 2020.
Ad.4.
Søren og Villy anbefaler, at vi fortsætter med den model vi vedtog i november. Med udsendte budget vil
der være et over på 11.000, når året er omme. Her regnes med 126 medlemmer- uden husleje for jan og
feb. Der kan blive en udgift til klæde i snooker. Der er også en 4 - 5 medlemmer, der skal meldes ind.
15 medlemmer under 25 år, 50 ikke-handicappede over 25 år og 51 med handicap over 25 år. 10 passive
medlemmer. Lene anførte, at deres tildelte 3000 kr. til ulønnet træner er for lidt. Merudgift 4500 til træner
og 1200 til transport. Lene regner det nøjagtigt ud og Villy ser på det. Vi har fået nedsat pris på svømning,
da der kun er 5 personer i vandet ad gangen.
Ad.5
Banko i amputationsforeningen. På zoom. Afdeling enkeltvis eller i klubben som helhed. Bevilligede et
pengebeløb til præmier. 100-200 kr. bred enighed. Benni behjælpelig med zoom, da klubben har
abonnement. Tanja anfører at man også kan holde kontakten på Messenger. På hjemmesiden er der link til
små videoer om hjemmetræning. Katrine Guldberg der har været i klubben engang, er meget dygtig til
aerobic. Hun kører et program ude i Lyngby. De betaler hende så medlemmer kan deltage. Vi kunne måske
høre hvad det ville koste hvis vi fik adgang. Ale formænd spørger i deres afdeling om der er interesse. Andre
forslag var sociale zoommøder. Spadsereture med afstand i små grupper. Alle formænd har en
forpligtigelse til at holde en kontakt til egne medlemmer. Skrive i lavianyt. Bevillige penge til et socialt
arrangement.
Ad. 6
Jens Winther skal være med til at komme med gode ideer til et udvalg, vi nedsætter her på mødet. Håbet er
at få vores vedtægter up to date og mere på linje med Parasport Danmark’s. Målet er at lave en
inkluderende forening. Med andre ord lave et bredere tilbud i afdelingerne. Enighed om at revidere
vedtægterne. Klubbens navn skal bibeholdes bl.a. af historiske årsager. Vi skal se på mulighederne for at
digitalisere arbejdsgangene i foreningen. Er det relevant at have vores blad?
Nedsat udvalg, Søren, Benni, Tanja, Villy. Søren indkalder.

Ad.7
Generalforsamling udsættes til 25. august 2021.

Ad.8
Jubilæum 70 år opgives i 2021. Jubilæumslogoet skal revideres.
Ad.9
Alle skal skrive en hilsen jeres medlemmer og vise interesse for hvordan det går med dem i denne tid. Der
er en deadline 15. feb. Helle var utilfreds med at bestyrelsesmøder lå om onsdag, men det viste sig at ingen
andre dage var bedre, så vi ruller på ugedagene. Søren forfatter et brev til medlemmerne, der takker
medlemmerne for deres tålmodighed og fortæller at vi er her. Man kan også skrive på de forskellige
afdelingers facebookside.
Ad. 10
Bowling har fået nogle henvendelser fra nogle børn, der gerne vil spille, men de må vende tilbage i det nye
år. Nye medlemmer på vej.
Bue ingen kommentar,
Fodbold regner med komme i gang tilk oktober. Måske til marts.
Snooker folk opfører sig ordentlig - overholder tider ifølge Leif.
Volley alle glæder til at afprøve det nye gulv.
Varmtvandssvømning er gået i gang med højest 5 personer ad gangen.
Ad. 11
Næste møde hos Villy eller på zoom. Onsdag d. 17/3 blev bibeholdt, men rykket til kl.18.
Ad. 12
Ros til Søren for hjemmeside.

