
Referat af bestyrelsesmøde Lavia den 30.1. 2023 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Meddelelser fra formanden 

a) Status på fodboldafdelingen 

b) Status på trænerkontrakter og vederlæg m.m. (fra mødet i november) 

3) Kommunikationspolitik og handleplan Kommunikationsplan 

4) Regnskab 2022 - gennemgås på mødet 

a) bilaget er her på fredag den 27.1. Regnskab22 og budget23 

5) Budget 2023 - gennemgås på mødet 

a) bilaget er her på fredag den 27.1. Regnskab22 og budget23 

6) Medlemsgennemgang 

a) Tro og love-erklæringer 

7) Generalforsamling 

a) Pokaler se her 

b) På valg er: Kasserer (Villy modtager ikke genvalg) samt revisor 

8) Bestyrelsesmøder og deadline for Lavia Nyt (bilag) 

9) Nyt fra afdelingerne  

10) Næste møde 

11) Evt. 

Tilstede: Tanja, Rene, Thomas, Villy, Søren, Helle, Lene og Benni. 

Ad.1 Dagsorden godkendt 

Ad.2 Frank har meldt sig ud af fodboldafdelingen, og da han jo er fodboldafdelingen, så har vi formodentlig 

ikke en fodboldafdeling længere. Han ved ikke præcis, hvad der sker med fodboldafdelingen. Vi ved altså 

ikke om fodbold de andre vil spille videre.  

Status på trænerkontrakt vederlag. Trænerkontrakterne og vederlag skal jo op på mødet i november og skal 

være udfyldt, hvis de skal regnes med. Søren har ikke noget overblik over, hvor mange penge, der er blevet 

brugt på disse. Tanja har en trænerkontrakt. De ledere som har et ansvar for, at man kan komme til at 

træne kan sagtens få en lederkontrakt. For eksempel Leif i snooker. 

I sidste uge opdagede vi, at vores elevatornøgler ikke duede længere, og da vi henvendte os til 

informationen, fik vi at vide, at man kunne bare komme og låne en nøgle, hvis man afleverede sit 

sygesikringskort. Både Søren og undertegnede har begge skrevet adskillige gange til GMC, og beskeden har 

været, at der har været et indbrud i en skurvogn, hvor nøglerne er blevet stjålet. I anmeldelsen til 



forsikringen har man ikke vidst, at vi også havde nøgler, så de har ikke så mange nøgler, men de arbejder på 

at få lavet en løsning måske med nogle brikker inden for 3 til 5 uger. Det at stå i kø er på grænsen til 

diskriminering. Nu har vi indtil videre fået en klubnøgle. Indtil videre opbevarer Søren nøglen.  

Vores kasserer Villy stopper ved udgangen af marts måned, som I ved og han vil selvfølgelig gerne hjælpe i 

overgangsperioden. Vi har spurgt Martin fra volleyball, om han var interesseret. Søren og Martin tager ned 

til Villy en dag og snakker om regnskabet med ham. Men Søren er langt fra en sikker på, at Martin i 

virkeligheden er interesseret i det. Martin er uddannet revisor, men har han lyst til at investere den tid, det 

kræves?  Alternativt kan man få regnskabet lavet ude i byen. Havde vi været medlem af DGI kunne vi have 

brugt det, de kalder en kassererservice. Men vi er jo medlem af Dif, som åbenbart ikke har nogen 

kassererservice. Så har jeg henvendt mig til vores specialforbund og talt med Jens, som fortalte, at han 

vidste, at der på Frederiksberg er en, der har et lille firma, som hjælper dem med deres regnskaber. Men 

denne har jeg desværre ikke kunnet komme i kontakt med indtil videre. Hvis nogen af jer afdelingsformænd 

kender nogen, som kunne være interesseret, må I meget gerne henvende jer. 

Med hensyn til fællesspisning har der været tale om den 3. marts, men der var nogle der ikke kunne. Helle 

kan ikke og Danny kunne ikke lige svare nu og her. Efter lang tids snak frem og tilbage om alle mulige andre 

dage vendte vi tilbage til den 3. marts, og håber på så mange som muligt kan. 

Ad.3 kommunikationspolitik. På siden frivilligheden.dk havde Søren skrevet nogle annoncer, hvor han 

efterlyste nogen, der kunne noget med de sociale medier. Han fik 2 svar på den annonce. Den ene var 

uddannet multimediegrafiker og hun var arbejdsløs. Hun ville rigtig gerne hjælpe os med vores sociale 

medier. Desværre fik hun job - desværre for os, og så synes hun ikke lige, hun havde tid nok med det helt 

nye job - måske senere. Den anden var en fra Folketingets partier, som var ansat til at sidde og lave sociale 

medier i forbindelse med valget Det var hun jo færdig med nu er derfor afskediget. Hun er så i gang med 

noget uddannelse af en eller anden art, men hun kunne også godt tænke sig at arbejde med dette her. Hun 

syntes det lød rigtig godt, men desværre blev først hendes datter syg, så hendes mor syg og så bliver hun 

også selv syg. Desværre har vi ikke hørt noget fra hende siden.  

Det bilag, som Jeg har sendt ud, handler om, at vi taber medlemmer. Vi er efterhånden nede på 119 

medlemmer. Vi kan måske benytte os af en anden kommunikationsform blandt andet de sociale medier, 

hvis der var en der havde tid til at lægge noget op. På Facebook eller Instagram kunne der skrives om 

forskellige oplysninger fra de forskellige afdelinger - det kunne være ledige pladser eller en opfordring til at 

komme ned og spille med. Det er vigtigt, at det foregår kontinuerligt og ikke bare engang imellem.  

Søren vil foreslå at vi skærer antallet af Lavianyt ned til kun 2 om året – et i forbindelse med 

generalforsamlingen og et når året slutter i december. Derfor må vi jo også tage stilling til hvordan vi 

informerer hinanden om, hvad der foregår i vores forskellige afdelinger. Det ville også være smart, hvis den 

der specielle medieredaktør kom på besøg i de forskellige afdelinger og fik en snak med medlemmerne.. 

Altså et feed hvor alle kan lægge et eller andet op løbende 

Ad. 4. Regnskabet. Vi ender ud med et overskud et overskud i 2022 på 13.618 kroner Det er lidt bedre end 

budgettet siger med et underskud på 75.000 kroner. 

Villy gennemgår regnskabet og viser nogle af de afvigelser, der findes blandt. Sammenfattende må det nok 

handle om, at der er nogen, der ikke har været til stævner grundet coronaen. Det gælder også ulønnede 

trænere. 

 Alle skriver under på regnskabet. Thomas kan desværre ikke være revisor, da han er familie med Stine. Vi 

har 287.000 kr. i formue.  



Søren synes, det er for mange penge, som ikke bliver brugt til noget aktivt. Retfærdigvis skal det siges, at 

der ligger cirka 20.000 kr., som er tilgodehavender og som man ikke er sikker på at få hjem. Desuden ligger 

der de 50.000 for Vennepuljen altså 70.000, som er ude. Vi dropper kontingentforhøjelsen. Indtægter på et 

år skal jeg selvfølgelig kunne dække udgifterne. Gevinsten for i år er kun på 10.000 da vi sidste år havde 

277.000 i formue. 

Ad. 5 I budgettet er der pt et overskud. på 7500 kroner, men med budgettet fra bueskydning er ender vi 

med et lille underskud. Til gengæld har vi lagt 50.000 kroner til side til nye regnskabsoplevelser. Det kan 

være hardware eller måske en firmaaftale. Søren har måtte købe en ny printer til en 17-1800 kroner. Altså 

en 13 14.000 i underskud. 

Ad 6 Vi er 119 medlemmer for tiden inklusive passive og aktive medlemmer per. opfølgning på tro- og 

loveerklæringer for hver afdeling. Melder 35 ind og 35 ud hvert år. 

Ad. 7 Alt er på plads, men Villy lader sig ikke genvælge, og vi skal også bruge 2 revisorer. Så er der jo 

selvfølgelig altid pokalerne. Stine fik glæde af lederpokalen sidste år og Jeanette fra volley fik den der skål” 

ambassadørpokalen” som man får, når man er god til at fortælle om klubben og om sporten, så hvis I 

kender nogen, som gør det, så lad mig vide det Rene som overtog efter Poul har gjort det godt og har været 

meget åben indstilles til lederpokalen. Med hensyn til ungdomspokalen vil jeg gerne høre om i har nogle 

bud nogle unge mennesker. Så er der frederiksminde pokalen som er en slags bueskydnings pokal. Hvis 

man har gjort fremskridt. 

Ad. 8 bestyrelsesmøde og deadline kan man læse på hjemmesiden. Deadline er den 13. februar. Rene har 

kage med jeg næste gang. 

Ad. 9 Bordtennis: Det går meget godt historisk højt oppe  i vores turnering, vi ligger nummer 3. Vi har været 

oppe på andenpladsen, selvom  vi plejer at ligge længere nede. Det går fint med dem fra KIFO. De passer sig 

selv, men de bløder langsomt op og er ved at blive interesseret i at snakke lidt Det er jo meget godt. De har 

også været til forskellige turneringer i Malmø for eksempel. Louise har desværre brækket hoften hun faldt 

ned af en trappe. 

Snooker: Det går fint Vi har langt om længe fået vores nye klæder og  borderne er blevet rettet op, så de 

blev helt lige. Men vi har stadig nogle medlemmer, der brokker sig over den larm, vi har dernede. Der er 

nogen der går tidligt, fordi der er for meget larm. Deres nye maskiner i bowling laver en fanatisk larm. Og 

de vil jo gerne stadigvæk gerne have den skydedør stående åben, så vi får også larm inde fra badminton. 

Man kan ikke slå døren fra, da de kun har en nøgle er i døren åben. Der er også nogen der vælger ikke at 

komme om tirsdagen, fordi Det er for slemt. Men humøret er højt, og vi holder gang i det. 

Bowling: Helle har faktisk ikke været der i år, da hun havde kørt lidt sur i det. Hun havde egentlig tænkt sig 

at stoppe som formand, men man kan jo ikke få nogle nye, så hun tager et år mere. Dog sådan at Lene 

klarer bowlingen og Helle administrationen. Hun går af til næste år. Et af problemerne er at folk er enormt 

længe om at svare på noget som helst omkring stævner eller arrangementer. 

Varmtvandssvømning: jeg regner med, at det går godt. 

Volleyball: Det går godt. Der var en dag, hvor vi næsten alle var til stede og jeg håber det fortsætter. Der er 

nogen, der rejser med deres arbejde og nogen har fødselsdage. Vi har lige fået 5-6 nye medlemmer fra 

veteranerne. Vi mangler en træner, men Alexander, som er flygtning fra Ukraine, han har trænet et hold i 

Ukraine i Donetsk. Han kan ikke selv spille så meget på grund af sit knæ, men han vil gerne stå og træne os 



lidt og også sidde og spille lidt med os. Vi håber, han vil hjælpe os. Men det giver jo også lidt nyt liv til 

holdet, nogle gange var vi kun 5 6 stykker. 

Punkt 10 næste møde 31. maj. Generalforsamlingen jo den 22. marts, som er en onsdag.  

Punkt 11 Søren takker for et godt møde. 

Referent: Benni 

 


