
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13.maj 2020 kl. 19.00  

Mødet afholdes pga. Corona situationen på nettet (  Zoom). 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Orientering ved formanden   

3. Status fra afdelingerne (Bordtennis, Bowling, Bueskydning, Fodbold, Snooker, Varmtvandsgymnastik og Volleyball)  

4. Opfølgning på budget 2019  

5. Diskussion af mulighederne og en beslutning af, hvordan vi afvikler den udsatte generalforsamling  

6. Lavia Nyt  

7. Lavia fylder 70 år i 2021; hvordan skal vi markere det? a. Sportsligt? b. Socialt? 

8. Næste møde?  

9. Evt.  

Lene har meldt afbud. Intet hørt fra Frank.  

Tilstede digitalt Stine, Tanja, Keld, Søren, Poul, Villy, Helle og Benni 

1. Dagsorden vedtaget. 

2. GMC og varmtvandsbassin lukket til 8.6. 

Skyttecenter åbent og bliver brugt. Ingen procedurer. Kan hente grej. Alle andre afdelinger er lukket. Hvordan mon 

vores medlemmer har det, afdelingsformænd må prøve at få kontakt med medlemmer for at høre, hvad de tænker. 

Man kunne arrangere et eller andet, hvor man kunne være sammen. Picnic eller andet, Klubben kunne afsætte 250 

kr. pr. deltagende medlem. Bowling god kontakt. God ide. Bueskydning har fået udmeldinger, initiativer til at starte 

op igen. Villy har kun fået en udmelding. Bordtennis rimelig god kontakt. Volleyball god ide savner hinanden. 

Forslaget vedtaget.  

3. Volley ikke til Hamborg. Sitcup? Ikke aflyst. Snooker: Folk savner det. Bowling regionsmesterskaber aflyst. Dem 

som lå på førstepladsen får deres medalje til førstkommende stævne. Klubmesterskab droppet. Bueskydning regner 

med at komme i gang sidst på sommeren. 

4. Regnskab sendt ud fjernet ekstra indtægter. 13.054 kr., som skulle være vedtaget på generalforsamlingen. Det 

gamle budget sagde der var 1000 kr. i overskud. Vi håber,vi ikke bliver opkrævet de normale ting, ingen garanti. 

61.000 i overskud på selve regnskabet, da afdelingerne har ligget stille. Regning fra bueskydning forventet.  Ingen 

lokaleleje til Københavns kommune.   

5.  Forvaltningen har rykket for afholdelse af generalforsamling evt. via zoom. Bestyrelsen enige om, at det gør vi 

ikke, da det giver et demokratisk underskud. Datoer for generalforsamling ”live” 26.8 alt. 23.9, hvis 

forsamlingsforbuddet ikke udvides- indkaldelse i Lavianyt nr 2/2020. 

6. Være i kontakt medlemmer, varsle generalforsamling. Masser af annoncer hvis tyndt nummer. Skriv til jeres 

medlemmer - ønsk god sommer- vi ses igen. Deadline 3.6  

7. Stævne? Nedsat udvalg? Sportsligt med reception? Villys orkester spiller gerne. Økonomi? Budget 2021 tages 

højde for jubilæum. Måske netop i år et overskud til hensættelse. Plus egenbetaling. Udgiftsneutralt? Tages op på 

næste møde. Søger Bevicafond.  Skabe omtale. Højt sportsligt niveau. 

8. 5.8 ny dato pga. generalforsamling. 

9. Underskrifter fra bestyrelsen hos Søren 18.5 kl. 10-14 eller digitalt. Tro -og loveerklæringer om handicap afleveres 

også. Villy sender en liste over dem, der har sat kryds ved ”handicappet” ved indmeldelse.  

 

Ref. Benni 

 



 

  


