
Referat af bestyrelsesmøde d. 22. maj 2014 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden  
3. Afslutning af regnskab 2013 
4. Opfølgning på budget 2014 
5. Lavia Nyt – deadline: nr.2 d. 1.6.; nr.3 d. 21.9.; nr.4 d. 9.11. 
6. Bestyrelsesmøder – forslag: torsdag d. 11.9.; torsdag d. 30.10.; Julefrokost onsdag d. 17.12. kl. 13 – 

Der kan holdes FU-møder efter behov  
7. Evt. nedsættelse af julefrokostudvalg 
8. Kort nyt fra afdelingerne (Basket, Badminton, Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, 

Varmtvandssvømning og Volleyball)  
9. Evt. 

 
Afbud: Frank og Lene DN 
 
Fremmødt: Søren, Benni, Michael, Kjeld, Helle, Birthe, Lene LS, Lene M og Lykke   

 
1. 
Ejerforhold i Bowlinghallen kommer under punkt 8, bowling.  
 
2.   
- Søren har opdateret vores velkomst brochure. Den er omdelt på mødet.  
 
- PTU idrætsdag d. 12. juni 2014 kl. 10.00. I forhallen skal der være stande fra hver idrætsforening. Ca. 75 
har meldt sig til idrætsdagen. Vi har tilbudt at deltage i basket og volleyball. De har takket nej til basket, da 
de har et hold selv. Basket afdelingen må dog gerne komme og deltage i visningen af en stol.  
Søren kunne godt tænke sig at hver afdeling deltog med nogle rekvisitter. Vi har en skræm hvor vi vil køre 
nogle små videoklip. Videoklip fra afdelingerne sendes til Søren. 

Søren skriver ud til alle afdelinger omkring PTU arrangementet og forventer en tilbagemelding på om hvem 
der kan.   

3. 
- Ansøgning om aktivitetstilskud 2015 skal underskrives af FU sammen med regnskabet 2013 til Københavns 
kommune. Vi skal tilbagebetale omkring ca. 5000kr for 2013. 
 
4.  
- Regnskab pr. 15. maj 2014 er omdelt. Lene LS har ikke mange andre kommentarer til regnskabet 
 
- Kørestolsbasket skal ikke betale for at køre over Storebælt. De har fået tilskud fra foreningen til dette, da 
de ikke har så mange penge pga. mange studerende på holdet.  
 
- Transport tilskud til DHIF skal være sendt ind til Lene LS inden d. 1/7-14. 
 
5.  
- Deadline d. 1/6 på blad nr. 2. På nr. 3 d. 21/9 og på nr. 4 d. 9/11.  
 
 



6.  
- Planlægning af bestyrelsesmøder resten af året. Det blev: 
11/9 kl. 19.00 
27/11 kl. 19.00 budget bestyrelsesmøde 
17/12 julefrokost for bestyrelsen 
 
FU møder holdes efter behov.  
 
7.  
- Julefrokostudvalg: Helle og Kjeld 
 
8.  
- Basket, det går godt. Et par nye medlemmer er på vej. Det starter blidt op de nye. Stævne gav sølv. 
Evalueringsskemaer fra Trygfonden, som Michael udfylder. 
  
- Badminton, intet nyt 
 
- Bordtennis, sidste træning mandag d. 26/5. Bordtennis har fået deres egen hjemmeside. Sluttede igen 
midt i rækken i serie 4. 
 
- Bowling, 4 nye medlemmer. Det gik ikke så godt til DM. Bowlinghallen er i fare for at blive lukket. Der er 
møde om at klubberne skal overtage banerne d. 28/5 hvor bowling afdelingen vil deltage. Der er risiko for 
at banelejen vil stige til 100kr pr. bane pr. time.  
 
- Bueskydning er gået på græs og skal deltage i stævner hen over sommeren. 
 
- Fodbold, har ansøgt og fået hallen fra oktober i stedet.  
 
- Snooker, de har været nede og kigge på lokalet. Det bliver først færdigt i juni eller juli. Det går fremad med 
projektet. Tidligst i juli måned starter det igen. Deltager i FM med 3 selvom de ikke har spillet i snart et år. 
   
- Varmtvandssvømning, Kaya har valgt at stoppe som træner pr. 31/12-14. De har snøren ude efter en ny 
træner. 1 – 3 nye måske. Sommerferie lige om lidt.  
 
- Volleyball,  har været i Hamburg og var ikke så glade for spillet. De havde håbet på noget bedre spil. 
Der er kommet i alt 5 tilmeldinger til Sit Cup i november og med os selv er vi nu 6 hold og stævnet bliver til 
noget. Det er de rigtig glade for og satser på at lave et rigtig godt stævne.   
 
9. 
- Lene M er ved at opdatere hjemmeside. Ny går i luften om ca. 4 uger. Hun har ikke haft kontakt til ham fra 
bueskydning, som gerne vil hjælpe med en ny forbedret hjemmeside, men vil tage kontakt snarest til ham.   
 
- Birthe, japanerne der skyder efter os har meldt sig ind i vores klub og vi skal nu til at slå træningstider 
sammen. Lykke undersøger dette.  
  
24/5-14 Lykke Christensen 


