
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. februar 2018 

 
  
1) Godkendelse af dagsorden  

2) Meddelelser fra formanden  
a) www.laviakbh.dk  

3) Budget 2018  

4) Kandidater til pokalerne  
a) Pokalerne skal indsamles til indgravering  

b) Uddelt i 2017  
i) Lederpokal: Thomas Lefevre, Bueskydning.  

ii) Humørpokal: Claus Søgaard Jensen, Volleyball.  

iii) Frederiksmindepokalen: Hector Elgum, Bowling.  

iv) Ungdomspokalen: Malte Grastrup.  

v) DHIF’s jubii-pris: Villy Max Hansen.  
5) Lavia Nyt; deadline  

a) 5.2.; 4.6.; 3.9.; 12.11.  
6) Bestyrelsesmøder 2018  

a) 18.1.; 8.2.; 31.5.; 30.8.; 29.11.  
7) Generalforsamlingen d. 21.3.  

a) Formandens beretning  

b) Følgende er på valg (lige år):  
i) Formand (lige år)  

ii) Næstformand/Sekretær (lige år)  

iii) Revisor (lige år)  

iv) Revisorsuppleant (hvert år)  

v) Redaktør (lige år)  
8) Nyt fra afdelingerne  

9) Evt.  
 

Fremmødt: Cindie, Lene LS, Søren, Benni, Villy og Keld  

Afbud: Lykke, Helle, Frederik og Thomas  

Ikke fremmødt: Frank 

 

Ad.1  

Dagsorden er godkendt. 

Ad.2 

Søren og Villy bekendtgjorde ikke uden stolthed, at hjemmesiden næsten var færdig, og her fulgte 



en fremvisning af selve siden med alle dens mulige oplysninger angående klubben. Alle 

afdelingsformænd blev bedt om at tjekke deres afdelingsoplysninger og give besked om 

eventuelle mangler. Alle var enige om, at de to herrer havde gjort et imponerende arbejde. Søren 

luftede tanken om at tjene penge på reklamer, men alle var enige om. at de var meget irriterende. 

Ad.3 

Regnskabets samlede budget udgjorde et underskud på 65.000 kr., men her var der indeholdt 

50.000 kr. til Idræts-Universet. Altså var det faktiske underskud kun 15.000 kr. 

Regnskabs overskud 9000 kr. qua de 50.000 kr. fremlægges på generalforsamling. 

Fremover skal alle bilag underskrives af afdelingsformanden. Udbetalinger over 10.000 kr. skal 

også underskrives af Søren.  

Vores fællesudgifter er steget voldsomt – 83.000 til baneleje, skabsleje, forsikringer og kontingent 

til Dansk Bueskytteforening. 

Kontingent på vej. Rykker fra DAI ingen kender den – afvises. 

Ad.4 

Mangler kun lederpokal fra Thomas.  Lene anbefaler Poul Helbo Hansen fra svømning til 

lederpokal. Helle anbefaler Frederik Allers til ungdomspokalen. Thomas har måske nogle 

kandidater til ungdom- og humørpokal måske også til Frederiksmindepokalen – Søren skriver til 

ham. Finn er kandidat til DHIF vandrepokal jubii-pris. Måske Lykke har en kandidat til humørpokal.  

 Ad.5 

Hver afdelingsformand afleverer ½ side til bladet helst med billeder. 

Ad. 6 

Afpasset med Lavia Nyt. 

Ad. 7 

a) Vi blev efter lang diskussion enige om at droppe kage, da det er alt for dyrt og en hel masse 

blev båret ud igen, da der ikke kom så mange som ventet. Lene køber småkager og bestiller 

kaffe, te, øl og vand. Vi regner med ca. 40 deltagere til mødet. Ole er dirigent.  

b) Alle genopstiller, men ingen vil stå i vejen for nye kræfter, som man for øvrigt gerne må 

holde udkig efter. 

 

 



Ad.8 

IdrætsUniverset: Det går langsomt. Afholdt en træning med et medlem. Mange viser interesse, 

men da de bor på bosteder er det åbenbart svært, et af medlemmernes far vil henvende sig til 

LAVUK.  Vi håber på hjælp fra ham, da han er meget engageret, og hans datter Jessica er meget 

interesseret. Problemet er, at der ikke er kørsel og mange mener, at der er brug for ledsager, 

selvom Cindie og Frederik gerne vil hjælpe med overtøj o. lign. Et andet problem er, at det  

afgørende, hvilket personale man er i kontakt med. Mht. kørsel er det også et problem at den 

foregår med Flextrafik, og det indebærer,  at man har et begrænset antal ture.  

Hertil har vi meldt ud, at man jo ikke har bundet sig til at møde op hver eneste gang. Dette går ud 

over vores motivation, og denne usikkerhed gør derfor, at vi ikke har købt nogle materialer endnu. 

Søren synes, at de skal begynde at skaffe materialer, da der jo altid kan blive brug for dem.  

Det virker også, som om at man på bostederne ikke synes, at beboeren skal bruge sine ture på 

denne aktivitet. Søren tænker, at man måske skal rette direkte henvendelse til personalet, som så 

kunne være med til at finde interesserede og hjælpe med at få dem afsted.  

Den ene gang, vi har afholdt, gik rigtig godt - der skulle køres slalom med bold frem og tilbage. De 

syntes, det var rigtig godt. Der er uhyre vigtigt, at udnytte træningstiderne, da det var svært at få 

dem og man mister dem, hvis de ikke bruges. 

Snooker: Det kører bare - i gang med en turnering. 

VVS: Fået lukket tirsdagsholdet fra januar måned. Vi får en opgørelse,  og vi er meget velkomne til 

at komme tilbage igen. Lene blev kontaktet af en kvinde, som havde opdaget, vi kun betalte 700 

kr., og hun var interesseret i vores svømmetid. Hvis Lene skulle åbne holdet 1/7, er det betinget af, 

de melder sig ind i klubben. Hun har nogle skrøbelige personer. Søren fortalte om en henvendelse 

fra et pustehold fra PTU, men de skulle brug et vamtvandsbassin i 2-3 timer samt træningslokale 

ved siden af. Endvidere havde de en meget dyr træner. Senere fik vi dog en mail om, de ville 

fortsætte alene.  

Bordtennis: Tilmeldt turnering som vi plejer, går ikke alt for godt, men folk er glade for den og 

passer den. Underdrejet medlemsmæssigt - to medlemmer dukker ikke op – har prøvet at ringe til 

dem uden resultat. Der er også et par psykisk syge, som kommer meget sporadisk. Det resulterer i 

at vi ind imellem er 2 – 3 stk., og så er det svært at spille, men vi har det rart og hyggeligt. Nye 

medlemmer? Søren ringer til Lenes kontakt. 

Volleyball: Tur til Århus for at støtte et nyt hold med noget træning. Vi er 10 til træning. 

Ad.9 Lene har været til afsluttende generalforsamling i Lavias Venner – Lene fortalte, at Pollas 

desværre ikke har det så godt- Birthe 50 år i klubben 1/4. 


