Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag d. 3. november 2021 kl. 19.00 i mødelokale 1.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering ved formanden/Søren
a. Siden sidst
b. Velkommen til Rene, som er ny forperson i bordtennis
c. Aftale med KIFU om nye medlemmer i Lavia (bordtennis)
d. Brugerbestyrelsen i GMC er nedlagt og erstattet af et ”Advisory Board”
e. 10 mio til ny belægning, men ingen penge til maling og nye planter
f. Næste møde er d. 26. januar; generalforsamling d. 23. marts; resten af
datoerne kommer i januar
g. Husk trænerkontrakter skal fornyes og fremlægges for bestyrelsen
3. Opfølgning på budget 2021 og status på medlemssituationen/Villy
4. Indledende drøftelse af budget 2022/Søren og Villy
a. Hensættelser på budget og regnskab
b. Gennemgang budgetskemaer til budget 2022
c. Retningslinjer for budget (se bilag)
5. Skattefri godtgørelse for 2021/Villy (se bilag)
6. Ønske om Åbent hus-arrangement i starten af året/Søren
7. Lavia Nyt nr 4/2021 (deadline 8.11.)
a. HUSK ½ side fra alle afdelinger under overskriften UPDATE
8. Kort nyt fra afdelingerne (bordtennis, bowling, bueskydning, fodbold, snooker,
varmtvandsgymnastik og volleyball)
9. Næste møde er 26. januar, hvor vi skal tilrettelægge årets møder, vedtage budget
og forberede generalforsamling
10. Evt.
Tilstede: Tanja, Lene, Stine, Keld, Villy, Søren og Benni
Afbud: Rene, Helle, Frank
Ad. 1 Godkendt.
Ad. 2
a) Generalforsamling var en god oplevelse, hvor der var mange der deltog. Vores lille reception,
som var forud var der rigtig mange, der var glade for. Folk fik snakket på kryds og tværs. Vi fik
penge fra Parasport Danmarks jubilæumsfond 5000 kr. vi skulle til gengæld sende nogle billeder og
en artikel. Søren og Benni lavede en artikel og Tanja og Christoffer tog nogle fine billeder. Artiklen
er også i Amputationsforeningens blad.
Søren var til reception i Parasport Danmark i anledning af deres 50 års jubilæum. Prinsesse

Benedikte var også til stede. Der var skrevet en bog om de paralympiske leges historie, hvor alle
deltagere bliver nævnt bl.a. Benni i svømning og ikke mindst vores bueskytter Birthe og Finn.
c) Aftale med KIFU (Børn og unge med udviklingshandicap) i bordtennis. Vi registrerer dem hos os,
som kontingentfrie medlemmer og de betaler så kontingent KIFU, hvor de stadig er medlemmer.
Vi indberetter dem derfor som tilskudsberettigede medlemmer. De er glade for det.
d) Brugerbestyrelsen i GMC er nedlagt og erstattet af et ”Advisory Board”. De skal hjælpe ledelsen
med at komme med gode ideer og ændringer. Ideen er at lave et foreningsnetværk. Der skal være
3 faste medlemmer. Søren er tilknyttet som ekstern repræsentant.
e) Der skal skiftes gulv i foyeren, 10 mio til ny belægning, men ingen penge til maling og nye
planter. Brugermidler kan uddelegeres til at man kan søge, men det skal være noget alle har gavn
af. Nye bander ti bordtennis, vægmonterede klapstole i hal j nye gardiner mellem hal j og hal k.
f) Næste møde er d. 26. januar; generalforsamling d. 23. marts; resten af datoerne kommer i
januar.
g) Husk trænerkontrakter skal fornyes og fremlægges for bestyrelsen. De ligger på hjemmesiden.
Ad. 3 Budgettet siger at vi skulle generere et overskud på 82.000 kr. men det er i stedet 100.000
kr. grundet manglende aktivitet. Vi har endda afskrevet 11.000 kr. på debitorer, så det kunne have
været 111.000 kr. medlemsantal er 100. Villy har lavet en liste over folk, der skylder penge. Samlet
tilgodehavende på 5700 kr. rykkere er sendt. Der er betalt 9600 kr. til Sundbyvang. Kommende
regninger sender Villy videre til Lene.
Ad. 4
a. Vi vil gerne have nogle hensættelser til fornyelser på budgettet. Keld får et tilbud på klæde
til snookerborde skriftligt. Vi laver et skema til afdelingerne med henblik på at belyse
behovet for fornyelse 5 år frem.
b. Budgetskemaerne blev gennemgået. Kontakt Villy i tvivlsspørgsmål. Læg aktiviteter i de
måneder, hvor de plejer at ligge, så udgifterne fordeles på månederne.
c. Retningslinjer for budget præciseret.
Ad. 5 Skattefri godtgørelse udbetales en gang om året. Beløbet skal underskrives af Benni eller
Søren og jer selv. Vi kører med laveste takster mht. kørsel og trænere.
Ad. 6 Måske en lørdag formiddag, hvor vi booker et par lokaler, så kunne vi invitere
amputationsforeningen og andre interesserede. Vi arbejder på at holde åbent hus 5.2.22 eller
12.2.22. Søren skriver til Hanne for at høre hvad hun tænker om et arrangement fra kl. 10 til 12. Vi
undersøger også om Marianne kan.
Ad. 7 Lavia Nyt nr 4/2021 (deadline 8.11.)
a. HUSK ½ side fra alle afdelinger under overskriften UPDATE.
Ad. 8
Bordtennis er en velfungerende afdeling. De er ret åbne og har taget godt imod KIFU-medlemmer.
Medlemstilgang. Rene har overtaget efter Pouls tragiske bortgang.
Bowling: stille og roligt. Nye medlemmer. Mange henvendelser. 8 baner. Der kommer over 20
medlemmer hver gang. Keld kommer med ny. En af de nye vil også gerne gå til bueskydning. Kun 2
hold med til stævne, da de stående har meldt sig ud. Helle skriver at de gerne vil have nye
spilletrøjer. Lene skriver det på budgettet.
Bueskydning: har startet introhold op igen om mandagen. De nye siger det videre til kammerater,
som derfor også gerne vil prøve. Har holdt halloween arrangement. Meget vellykket. Med
udklædning og uhyggelig pynt. Har taget nogle billeder. Har et godt samarbejde med KBL
(København BueskytteLaug) og sparer dermed penge. Nogle af de nyes forældre vil muligvis være
frivillige.

Snooker: leif kunne godt tænke sig at der kom nogle unge medlemmer, så de ikke kun er de
samme, der kommer. Keld kan ikke bruge de store borde. Kan man få fat i Lorry for at skabe
interesse?
Varmtvandsgymnastik: går godt. Tre på venteliste. Der må kun være en i kørestol. Problemet er
også at det er mest damer, så der er ikke nok plads i omklædningsrummet. Lene skriver rundt for
at høre de gamle svømmere, der ikke kommer, hvad de tænker om fremtiden. Skal de i gang igen?
Volleyball: vi er virkelig lykkelige over at vi fik nogle nye medlemmer. Det er stabile mennesker,
der møder hver gang. Vi mangler en træner. Aftale med dansk volleyballforbund. Deres
udviklingschef kommer ud og tager en snak med os. I Norge og Tyskland deltager siddende hold i
en turnering og når de andre hold dem sætter de sig ned. De er interesserede i siddende volley,
men mangler ressourcer.
Ad.9 Næste møde er 26. januar, hvor vi skal tilrettelægge årets møder, vedtage budget og
forberede generalforsamling. Lene booker lokale.
Ad.10 Villy sender en opdateret medlemsliste til bueskydning. Villy forslår at man laver et
indmeldelsesgebyr til dækning af trøje. Alle enige om at trøjer er vigtige. Kommer på som punkt til
næste møde.
Referent Benni

