
 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 19.00 hos Villy. 
 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering ved formanden  

a. Siden sidst 

3. Opfølgning på budget 2021 

4. Forberedelse af generalforsamlingen d. 26. august  

a. Dirigent  

b. Dagsorden  

i. Vedtægtsændringer 

ii. Beretning (bilag) 

iii. Ingen kontingentforhøjelse i år 

iv. Valg 

v. Pokaler. skal de suspenderes i år? 

c. Evt. spisning  

5. Status fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker,  

Varmtvandsgymnastik og Volleyball) 

6. Lavia Nyt 

a. Deadlines: LN3, 19.9.; LN4, 16.11. 

7. Nye ideer i anledning af fødselsdagen? 

8. Næste møde – NY DATO 15.9. 

9. Evt 

Tilstede; Stine, Lene, Keld, Søren, Villy, Benni (På zoom Helle og Tanja). 

Afbud: Poul. Fraværende: Frank. 

Ad. 1 Dagsordenen blev godkendt. 

 Ad. 2 Søren har været til møde med brugerbestyrelsen i GMC. Ny betalende lejer på 1. sal -

nærkamp af en art. Man kan nu søge nogle puljer, men umiddelbart ikke noget relevant for os. 

GMC er sat til at spare bl.a. udendørsvedligeholdelse, til gengæld har de fået kommunalt 



beskæftigelsesprojekt. Genåbningsproceduren er velkendt, dog skal kun tages stikprøver af 

Coronapas. Brugerbestyrelsesmidler som klubberne kan søge, men det skal være noget, der 

kommer til gavn på tværs, måske  relevant for bueskydning. Udvidelse på hele Wi-Fi området. Man 

kan lave transmissioner, hvis der indkøbes kameraer. Mange nye hotspots. Sociale medier kan 

bruges til klubber, der kan kommunikere med hinanden. GMC by Night skal muligvis gentages, da 

der er et ønske om at præsente GMC, som et sted lokalområdet kan bruge. Klubberne kunne have 

nogle boder. Udendørsbueskydningsbanen er taget i brug ved boldbanerne. Der bliver lagt fliser, 

så der er handicaptilgængeligt, når der er fundet penge. Man søger borgerrepræsentationen 

direkte.    

Ad. 3 overskud på 57.000 kr. og vi har budgetteret med 32.000, altså 25.000 mere. Vi har i dag fået 

17.700 kr. fra Københavns kommune, hvilket er lidt mere, end vi plejer at få. Vi har ikke brugt så 

mange penge, som vi plejer, grundet mangel på aktiviteter. Formuen er 280.000 kr. plus 25.000 kr. 

Hensættes midler til skiver og klæde. Indbetaling af januarkontingent svarede til budget. 

Medlemsliste sendes ud. Hvordan kontrollerer man, at de medlemmer, der deltager har betalt? 

Fået en sms fra et firma, der omtaler smsbetaling. Der findes også et firma, der tilbyder en app der 

involverer hjemmesider og kontingentbetaling. Villy sender regning fra Sundbyvang til Lene.  

Ad. 4 Villy genopstiller. Udkig efter nye kræfter til bestyrelsen. Keld genopstiller. Villy spørger Finn 

om han genopstiller til revisorposten. Benni spørger Henrik mht. revisorsuppleant. Søren spørger 

Jens om han vil være dirigent igen. Spisning på generalforsamling. Thomas henvender sig 

cafeteriet ang. menu og priser (ca. 150 kr.). Bestyrelsen godkender vedtægtsgruppens forslag, som 

vil blive fremlagt på generalforsamlingen. D. 25. august kl. 18 med spisning og bagefter møde. 

Benni samler tilmeldinger sammen. Ingen tilføjelser til Søren beretning. Pokaler suspenderes i år.  

Ad. 5  

Bowling: Går godt - er startet, men nogen tænker at starte efter sommerferien. Bowlinghallen har 

brugt 1,5 mill. på corona og istandsættelse, men banelejen for os stiger ikke. Bowlinghallen har 

spurgt, om vi vil støtte økonomisk ved at få en måned mere, hvilket vi har sagt ja til. Stort set alle 

kommer til træning. 11 i torsdags. 

Bueskydning: Vi er ikke mange 4-5 stk. Skal vænne os til at tage mere urutinerede med ud på den 

nye udendørsbane. Skiver tættere på og gang i en metaldetektor. Klubaften hver mandag. Plads til 

12 skiver. Lang vej til grej, skal hentes med håndkraft. Prøveskydning den første mandag i 

måneden. Arbejder på at få etableret noget opbevaring ved banen. Der er ikke noget registrering 

på udendørs. Lene spørger Hanne. Bookingsystemet kan være med til at fastholde vores 

banetider. 

Snooker: Det går stille og roligt. 8-10 stk. til træning.  

varmtvandssvømning: Har været i gang siden januar. 3-4 stk. højest 5 grundet corona. Starter op til 

september.  

Volleyball:   Desværre er vi endnu ikke begyndt med træningen. Årsagen er, at vi ikke er 

tilstrækkelig mange til træningen. Vi satser på, at vi efter sommerferie kan begynde igen med at 

træne. Det bliver tirsdag d. 10.08.2021. Lykke er holdt op som træner pga. private årsager. Vi har 

også vendt det med ”SIT CUP - 2021”, men vi blev enige om, at vi er nødt til at aflyse det i år. 



Ad. 6 se dagsorden.  

Ad. 7 Vi laver spisning til generalforsamlingen, selvom det kunne være spændende at lave noget 

sportsligt, men alle afd. kæmper med at komme i gang igen. Især volleyball. Søren foreslår, at vi 

tager ud til volleyballforbundet og beder om deres støtte og samarbejde. Det gør man i Norge med 

gode resultater. 

Ad. 8 15/9 

Ad. 9 Afdelingerne skal fortælle, hvornår de starter op, og hvornår de slutter til Lene. 48 timer før 

hvis de aflyser en dag. Bueskydning Danmark er nødvendig, hvis man skal deltage i stævner.  

Referent Benni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


