
Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 14. november 2022 kl. 19.00 i mødelokale 1  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Orientering ved formanden/Søren  

a. Siden sidst i. Herunder meddelelse fra vores kasserer Villy  
b. Næste møde er mandag d. 30. januar; generalforsamling onsdag d. 22. marts; 
resten af datoerne kommer i januar  
c. Husk trænerkontrakter skal fornyes og fremlægges for bestyrelsen  
d. Henvendelse fra en interesseret SOME- redaktør  

3. Opfølgning på budget 2022 og status på medlemssituationen/Villy  
4. Indledende drøftelse af budget 2023/Søren og Villy  

a. Hensættelser på budget og regnskab  
b. Gennemgang budgetskemaer til budget 2023  
c. Retningslinjer for budget (se bilag)  

5. Skattefri godtgørelse for 2022/Villy (se bilag)  
6. Lavia Nyt nr 4/2022 (deadline 21.11.)  

a. HUSK ½ side fra alle afdelinger under overskriften UPDATE  
7. Kort nyt fra afdelingerne (bordtennis, bowling, bueskydning, fodbold, snooker, 
varmtvandsgymnastik og volleyball) 
 8. Næste møde er 23. januar, hvor vi skal tilrettelægge årets møder, vedtage budget og forberede 
generalforsamling  
9. Evt  
 
Tilstede: Helle, Lene, Tanja, Benni, Stine, Villy og Søren. 
Afbud : Frank, Danni og Rene 
 
Ad. 1 Godkendt. 
Ad. 2  

a) Villy stopper som kasserer, da han ikke kan dyrke sin bueskydning grundet skade, og der er 
ret meget bøvl forbundet med det. Desuden vil han gerne bruge mere tid på sin musik. Vi 
skal alle se os om efter en ny kasserer. Tak for god indsats! Det er en kæmpe udfordring. 
Man kunne lave en jobbeskrivelse. Søren mener godt han lave en sådan. Man kunne 
spørge Martin fra volley om han ville være interesseret måske som en backup. Måske 
kunne man deles om en regnskabsfører med andre klubber, som har samme problem. Man 
kunne også blive nødt at udlicitere det til en revisor ude i byen. Under budgettet tænker 
Søren at forslå at man afsætter 50.000 kr. til overgangen af en ny regnskabsfører inkl. evt. 
indkøb af grej. Tanja har en bekendt, der arbejder hos en advokat med regnskaber. Måske 
hun ville være interesseret.  

b) Næste møde er 30. januar og generalforsamlingen er onsdag d. 22. marts. Resten af 
datoerne er nu tilgængelige på hjemmesiden.  
Oversigt over LN og møder2023.pdf (laviakbh.dk) 

c) Trænerkontrakter skal fornys til næste møde eller send dem.  
d) På hjemmesiden frivillige.dk har Søren lavet to opslag. Et om en SOME-redaktør, som kan 

hjælpe med at lave en kommunikationsstrategi. Skal der fx. være 4 blade om året eller 
kunne man gøre noget andet? Der har meldt sig to. Den ene er nordmand, der har 

https://www.laviakbh.dk/onewebmedia/Oversigt%20over%20LN%20og%20m%C3%B8der2023.pdf


uddannet sig her Danmark på en medielinje, hun har også spillet volleyball. Den anden har 
styret de sociale medier for et politisk parti. Skal vi give en skattefri godtgørelse til en 
frivillig? Alle er enige i at det er helt i orden. Søren opfordrer alle til at bruge frivilige.dk.  

 
Ad.3 pt. Har vi et overskud på 55.000 kr. og vi havde regnet med et underskud på 75.000 kr. 
grunden til at vi ikke er nået så langt er at vi havde afsat penge til nyt klæde i snooker. Har lige 
modtaget mail om, at det er på vej. Der er også afsat penge til ulønnede trænere ca. 30.000 kr. 
desuden er der afsat 20.000 kr. mere end der er brugt til stævneafgifter. Formueopsparing på 
328.000 kr. Sit Cup-stævnet blev afholdt med succes inden for budgettet på trods af at vi måtte 
hente tre dommere i udlandet. Når vi når 31. december, rammer vi nogenlunde det estimerede 
tal. Vi er 141 medlemmer, deraf er der nogle der er meldt ud eller ikke har betalt. Vi har restancer 
for 24.500 kr. Villy sender medlemslister til alle.  
 
Ad.4 

a) Alle afdelinger skal aflevere et budget, som afspejler det man regner med at have af 
aktiviteter og de tilhørende udgifter, på det medsendte budgetark. Hellere skyde lidt for 
højt end for lavt. 

b) Budgettet blev gennemgået. 
c) Retningslinjer repeteret. 

 
Ad. 5 Skattefri godtgørelse for 2022 afleveres.  
 
Ad.6 Lavia Nyt nr. 4 deadline 21.11.22. 
 
Ad.7  
Bordtennis: Erlings søn Morten er desværre død og Søren har sendt en buket blomster i lyset af at 
Erling (Fessor) har været med i klubben i lang tid og gjort en indsats som formand for bordtennis. 
Bowling: Der er en del udfordringer grundet byggeriet. Ikke mindst parkeringsproblemet som 
indebærer at man skal hele vejen uden om GMC. Det går godt, vi har været til stævne for et par 
uger siden, og begge hold ligger til sidst. Ingen venteliste, og der er to baner i overskud. Der er 
altid nogen, der ikke kommer træning. 
Bue: vi har fået styr på åben/lukketider, og der er en fast i klubben, der hjælper os hver mandag. 
Så er det kun onsdag Thomas og Stine selv åbner. Kunne godt bruge mere hjælp. Har snakket med 
to af de faste angående trænerkursus, så de kunne hjælpe dem, der kommer. Svært at holde styr 
på hvem, der har betalt.  
Varmtvandssvømning: det går godt. Vi har julehalløj d. 25. der er mange sidste-øjebliks-afbud. Der 
er tit kun to mennesker.  
Volleyball: vi har lige afholdt Sin Cup med 8 hold, og det forløb helt fantastisk. Alle hold meldte 
tilbage, at det havde været et godt stævne, og de gerne vil komme igen næste år. Vores hold blev 
nr. 5, men grundet seedningen mødte vi de stærkeste hold først og kunne være kommet længere. 
For ikke at blive 7 hold, som er håbløs mht. til turneringsform, oprettede vi et Old Star hold 
bestående af nogle af os suppleret med gamle volleyspillere. Vi blev nr. 8. vi havde mange 
udfordringer med dommere og da vi jo ikke havde Lykkes uvurderlige arbejdskraft havde Søren 
flankeret af Tanja og Jeanette nok at se til.  
 



Ad.8 næste møde 30 januar. Helle har kage med næste møde  
 
Ad. 9 evt. Tanja efterlyste vores fællesspisning i bestyrelsen. Tanja undersøger om der er et egnet 
sted i det nye år.  
 
Referent 
Benni K. Hansen 
 


