
 

 Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 22. september 2016 kl. 19.00 i lokale 3  
 
Tilstede: Helle, Lene L., Keld, Thomas, Villy, Søren og Benni 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Orientering ved formanden  

3. Opfølgning på budget 2016  

4. Ansøgning om ekstrabevilling fra volley  

5. Orientering om lokalesituationen  

6. Lavia Nyt – deadline: nr3 – d.26.9.; nr4 – 14.11.  

7. Bestyrelsesmøder – 10.11.(budgetmøde); 2.2.2017 
(forberedelse af generalforsamling).  

8. Kort nyt fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, 
Bueskydning, Fodbold, Snooker, Varmtvandssvømning og 
Volleyball)  

9. Evt. – herunder hvem tager kage med til næste møde?  
 
 
Ad.1 Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

Ad.2 Søren bød velkommen og introducerede os for sin fantastiske kreation – citronfuldmåne. Den 

smagte skønt. Det eneste nye var, at han havde deltaget i et erfaringsudvekslingsmøde med andre 

klubber. Næste møde er udskudt til november grundet ringe tilslutning.  

Ad3. Regnskabet ser rigtig fornuftigt ud ikke mindst grundet de 25.000 kr. fra basket, men også det 

ekstraordinære kontingent. Set i lyset af at vores aktivitetstilskud vil falde med ca. 10.000 kr. er 

det meget positivt. Heldigvis er brugerbetalingen på 50 kr. udskudt i to år, hvilket også hjælper til 

at konsolidere foreningens formue. 

Ad.4 Det blev vedtaget, at Lavia giver 2000 kr. til pokaler i forbindelse med Sit- Cup. 

Volleyafdelingen har i år fået en stor tilgang af veteraner. Det har medført, at deltagerantallet til 

vores stævner er forøget og med denne succes også udgiften. Da volleyafdelingen jo ikke har 

kunnet kalkulere med dette i deres budget, ansøger de om en ekstrabevilling på 7000 kr. til deres 

Londontur. Et eventuelt overskud fra Sit-Cup vil selvfølgelig gå til Londonstævnet. Det blev 

bevilliget. 

Ad.5 Vi er kommet i gang med en ny sæson, meddeler Søren fra Lykke, og på lokalefronten 

betyder det rene statistikker på alle lokaler. Der har været lidt bøvl med tiderne i snooker, men 

det er rettet nu. Alle misere er slettet. Husk at aflysninger skal ske 48 timer før til Lykke på mail, 

sms eller Facebook. Alle problemer eller ændringer stiles til Lykke. 



Der er stadig problemer med lokaledelingen i snooker, da formanden for bowling, Georg, opfører 

sig som om, at det er deres lokale. Hvilket indebærer, at han vil lave bankospil i lokalet og 

aflysninger for snooker, men er ikke selv i stand til at fortælle om kommende arrangementer. 

Konklusionen må være, at snooker må kontakte GMC.  

Ad.6 Se dagsorden. 

Ad.7 Se dagsorden. 

Ad.8 Kort nyt. 

Bowling: Det går godt. Lene hjælper til, da Helle har været syg. Der er kommet tre nye medlemmer 

og en på vej. Der er dog også to på vej ud. Der har lige været stævne, hvor B-holdet overraskende 

slog A-holdet. 

Bue: Det går også fint. Der er lidt færre på banen, hvilket giver mere ro. Denne regelmæssighed 

giver håb om faste skytter, man kan satse på. Der er i øjeblikket over 80 medlemmer. 

Snooker: Status Quo i medlemstal. Der var to nye på prøve, men de syntes det var for småt.  

Varmtvandssvømning: vi har mistet 7 medlemmer da Håndværkerhavens svømning blev nedlagt. I 

Sundbyvang badet er der kommet to nye medlemmer. Der er også en, der er langtidssyg. Status er 

at der er ca. 9 medlemmer. Da nogle af de mistede medlemmer synes, der var for langt til Amager, 

blev vi enige om, at Keld skulle forhøre sig hos PTU i Rødovre, hvorvidt man kunne benytte deres 

varmvandsbassin. Ved samme lejlighed kunne han også spørge, om man kunne låne/leje deres 

mødelokale. 

Volleyball: Fuld gang med at arrangere Sit-Cup. Sammenarbejde med Det Danske Forsvar, som har 

skaffet 3 militære hold (Tyskland, Holland og Danmark) til stævnet, samt så mange penge, at 

stævnet kan løbe rundt uden foreningens penge.  Med de hold, vi selv har skaffet, bliver vi 12 

hold. Vi har fået 6 nye medlemmer i 2016, og en er på vej. 

Ad.9 Villy tager kage med. Bue tager til Farum og skyder med ben-amputerede. Fredag d. 4/11 

starter de et længere forløb med Hans Knudsen Institutter og deres ADHD-patienter. Det løber 

over 7-8 uger. Keld tager på endnu et korstog i sportens regi d. 12. oktober med psykisk 

handicappede. 

Referent Benni 


