
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 30.5.2022 

Tilstede: Helle, Danny, Frank, Tanja, Villy, Søren  

Afbud: Benni, Lene, Stine  

Uden afbud: Rene 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. ’Siden sidst’ ved formanden  

3. Opfølgning på budget 2022 

4. Ansøgning om næste års tilskud – skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer  

5. Forberedelse af generalforsamlingen d. 26. august  

a. Evaluering af generalforsamling 

b. Fastsættelse af tid og sted for næste års generalforsamling 

i. Lad os finde alternative måder til at afholde generalforsamling, så vi kan appellere til flere 

medlemmer 

6. Status fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, Varmtvandsgymnastik og 

Volleyball) 

7. Lavia Nyt 

a. HUSK UPDATE FRA ALLE AFDELINGER TIL NÆSTE NUMMER;            Deadline den 13. juni  

8. Næste møde – den 12.9.-Søren kommer med kage 

9. Evt.  

 

 

 

Ad 1 

Punkt 5 blev ændret til ”Evaluering af generalforsamlingen 

Ad 2 

Kort evaluering af Åbent Hus den 2. april. Der var enighed om, at det er en god ide, 
men kun en gang om året, og ingen skal være alene om det i afdelingen.  Der skal så 
gøres mere reklame via sociale medier. Arrangementet er en investering i at 
rekruttere nye medlemmer.  



Lene er desværre blevet syg, og skriver følgende:” Vores ansøgning om sæsonbooking 
er faldet på plads i GMC. Det er for 2 år. Så jeg vil meget gerne vide, hvornår 
Bordtennis, Bueskydning, Fodbold, Snooker og Volleyball har sidste træning inden 
sommerferie, og hvornår de starter op igen efter sommerferien. Så jeg kan få dem 
aflyst.” Afdelingerne skal sørge for at skrive til Lene. 

Ad 3 

Villy oplyser, at bevillingen til trøjer er på 200 kr. pr medlem i afdelingen. På baggrund 
af en forespørgsel fra bowling om ekstraordinære udgifter til transport blev vi enige 
om, at man forbruger den bevilling, man har, og må søge ekstra, hvis vilkårene er 
ændret.  

Villy fortæller, at vi er godt med i forhold til budgettet. Vi har budgetteret med et 
underskud på ca 46.000 på nuværende tidspunkt, og vi har pt et overskud på 30.000. 

Ad 4 

Der var fremsendt fuldmagter til underskrift fra de fraværende 
bestyrelsesmedlemmer. Villy havde hentet underskrift fra revisor, så det er klar til 
afsendelse den 1.6. Villy gjorde rede for den omfattende indberetning, som vi og alle 
andre klubber skal præstere. Han fortalte, at nye krav til bogføring formentlig vil gøre 
arbejdet endnu større. 

Ad 5 

Der var enighed om at vi skal prøve en ny ramme for generalforsamlingen. Den skal 
”pakkes ind” i noget mere end den almindelige måde i almindelige rammer. Vi prøver 
derfor at generalforsamlingen 2023 skal afholdes i Idrættens Hus i forbindelse med en 
rundvisning i Hall of Fame og bagefter en lille servering i form af sandwich og kaffe. 

Ad 6 

Helle fortalte, at bowling har afsluttet sæsonen. Dansk mesterskab til Hector og 
Jesper, der kommer beskrivelser af i bladet. Lene blev klubmester i år.  

Frank fortalte, at sæsonen er ved at være slut, men Frank selv har ikke selv spillet ret 
meget af forskellige grunde. 

Tanja fortalte, at volley skal til stævne i Stavanger i september og planlægger at 
afholde Sit Cup i november, så vi er næsten tilbage på samme niveau som før corona. 
Dog mangler vi en træner. 



Danny fortalte, at de stadig venter på, at der kommer nogle specialister fra England, 
som kan skifte klæderne på bordene. Lige nu er der lidt problemer med meget støj i 
bowlinglokalet. Vi har skrevet til Hanne fra GMC og venter på et møde med hende.  

Lene har skrevet, at sæsonen i varmtvandsgymnastik er sluttet den 19.5. og der 
forhandles om starten på en ny sæson. Der er pt to ledige pladser på holdet. 

Ad 7 

Søren opfordrede alle til at huske at skrive i Lavia Nyt – deadline 13, juni 

Ad 8  

Næste møde – den 12.9.-Søren kommer med kage  

Ad 9  

Ingen bemærkninger  

 

Referent Søren 


