
Referat af bestyrelsesmøde d. 14. September 2017 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Idrætsuniverset (30 minutter)   

a. Orientering om projekt Idrætsuniverset, som bliver et nyt tilbud i Lavia. Det retter 
sig mod unge kørestolsbrugere mellem 15 og 25 år. Projektet støttes af 
Københavns Kommunes fond for Børn og Unge med 50.000 kr. Projektledere er 
Frederik og Cindie, som begge er inviteret til bestyrelsesmødet – se vedhæftede 
bilag.   

b. Der er i aftalen med Kultur og Fritidsforvaltningen lagt op til, at deltagerne i 
projektperioden skal betale et reduceret kontingent uden at der er sat beløb på.   

3. Orientering ved formanden 
a. Parasportens dag d. 23.9. på Frederiksberg Stadion deltager vi i som klub med en 

info-stand.  Det vil være meget fint, hvis der var nogen, der kunne have lyst til at 
være med til at fortælle om vores klub – se 
https://www.facebook.com/events/124892868109988/?fref=ts og 
http://www.parasportensdag.dk/ 

b. Brugerbestyrelsesmøde i GMC   
4. Opfølgning på budget 2017   
5. Lavia Nyt – deadline: nr3 – d.26.9.; nr4 – 14.11.  

a. Kort evaluering af nummer 2 med bl.a. Nyt fra afdelingerne – hvordan var det? 
  

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

7. Næste møde er den 9.11. – kage: Benni Hansen   
8. Evt.   

 
 
Fremmødt: Søren, Lene LS, Kjeld, Villy, Thomas, Poul, Lykke  og Cindie. 
Afbud: Benni og Helle 
Ikke mødt, uden afbud: Frank og Lene M 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Søren bød velkommen. Han præsenterede Cindie fra vores nye projekt Idrætsuniverset og 
Poul Boye (bordtennis). Vi havde inviteret Poul til at komme, da vi ikke har hørt eller har 
kunnet få fat på Lene M. Og der er nogle ting i bordtennis afdelingen der skal tages stilling til 
nu og her. De har i bordtennis besluttet at afholde et afdelingsmøde for at finde en ny 
afdelingsformand. Poul siger, at han har afdelingens opbakning til at blive ny formand og vi 
besluttede på bestyrelsesmødet at Poul Boye er blevet ny formand for bordtennis. Aftaler 
lavet med bordtennisafdelingen på bestyrelsesmødet: 

- Villy sender trænerkontrakt-skabelon til Poul, som udfylder denne og underskriver. 
Kontrakten skal underskrives af klubbens formand Søren, da Poul både er 
afdelingsformand og træner. På kontrakten skal der også stå klubbens formands data, 
som den aftalen er lavet med.  

- Licens opkrævning sendes til Villy, som betaler dette på afdelingens vegne.   
 
Ad 1 

http://www.parasportensdag.dk/


Dagsorden godkendt. Badminton og basket står stadig på under punkt 6.  
 
Ad 2  
a. Søren præsenterede vores nye projekt Idrætsuniverset og fortalte at han var meget  stolt 
over projektet og glad for at det er kommet op at stå. Målgruppen er 15-25 årige 
kørestolsbrugere.  
De skal træne forskellige idrætsgrene om tirsdag mellem 14-16 i hal J. 
Cindie fortalte om projektet. Det skulle gerne motivere unge på bosteder mv. til at komme ud 
og dyrke idræt. Der er 4 medlemmer indtil videre og flere er på vej. Personalet på bostederne 
støtter op og hjælper til med at de unge kommer ud. Cindie og Frederik vil tage kontakt til 
vores andre afdelinger og involvere os i projektet. 
Søren fortalte at det er Frederik og Cindie der er trænere på holdet. De bliver aflønnet af de 
penge der er bevilget. Der er bevilget 50.000kr fra Københavns kommune, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen (KFF). Projektet er modtaget rigtig godt i forvaltningen og Para-sport 
Danmark.  
Meningen er også at medlemmerne skal ud i vores andre afdelinger på sigt og blive faste 
medlemmer af klubben.  
Cindie eller Frederik skal være formand for afdelingen og deltage i bestyrelsesmøder.  
 
b. Vi synes det skulle være kontingentfrit i vores nye projekt, men KFF synes de skal betale 
kontingent, bl.a. for at lære det med det samme.  
Vi besluttede at der godt kan komme et nedsat kontingent, fordi vi har søgt en pulje der også 
dækker noget af udgiften. Kontingentet vil være halvdelen af kontingentet  for voksne og 
børn, alt efter alder på det enkelte medlem.  
 
Ad 3 
Søren har været til åbning af det nye E-sportscenter. Vi kan godt komme ind derovre. Skriv en 
mail til Søren, hvis det har interesse. 
 
a. Parasportens dag er d. 23. september 2017. Der kører en kampagne for tiden, der hedder  
”hvor svært kan det være”. Parasports dag er en del af dette. 3 byer i Danmark.  Dagen er delt 
op i 3:  
Parasportens stadion 
Parasportes kontor 
Parasportens marked.  
Vi vil deltage med stand. Søren har opdateret vores flyer og indkøbt et banner. Projekt 
Idrætsuniverset vil deltage. Andre er meget velkomne på vores stand og hjælpe til. 
 
b. Møde i brugerbestyrelsen, Søren var med. Nogle af de vigtigste punkter: 
-Bordtennisbordene er væk i hal K og J. 
-Handicapskilte er kommet op. 
-Rengøringen er for dårlig og det var ikke blevet bedre. Det bliver der fulgt op på. 
-Robert stopper. Nete Kruse er ansat. Hun skal varetage Roberts job og en der hedder Niels 
som også stopper.  
-Billetnets lokaler bliver ledige. Noget er lejet ud til bogsortering. Resten af lokalerne skal 
bruges til idræt. CSA og vægtløfterne kommer væk fra 1. sal. Der kan lejes klublokaler 
dernede.  



Kjeld forslår at vi evt. kan få snooker derned. Søren holder øje med det.      
 
Der er nogle problemer med tidsregistreringen i bueskydning og snooker. Lykke får styr på 
det.  
 
Ad 4  
Det ser rigtig godt ud. Der mangler at komme bilag ind og lagt ind, men det går godt med 
økonomien. 
Villy har fået ny adresse: Moseagervej 16, 2680 Solrød. 
 
Ad 5  
Deadline for næste nummer er 26. september 2017. Ideen med siden sidst fortsætter og husk 
at skrive lidt fra hver afdeling. 
 
Ad 6  
Bordtennis: Se ovenfor. Træning er startet og turneringen starter i oktober. Et nyt medlem. 
 
Bowling: Intet nyt. 
 
Bueskydning: Startet vintersæson. De har været til DM og det gik rigtig godt. De dominerede i 
alle rækker og tog mange medaljer med hjem.  
De skal til VM lige om lidt i Frankrig.  
Samarbejdet med Københavns bueskyttelaug er kommet op og stå igen. Vi har søgt 
udendørsbane, bane 2, sammen med dem og forsøger at samarbejde om andre ting også.  
 
Fodbold: Intet nyt 
 
Snooker: Er startet op. Registreringen er der problemer med. Lykke kigger på dette. 
 
Varmtvandsgymnastik: Er startet op. Der er opstart på Lions kollegiet. Der er kommet en 
frivillig der står for det. Han er meget engageret. Er pt. 5 og kommer forhåbentlig op på 8.  
 
Volleyball: Turnering i England, hvor vi blev nr. 2 og det var en rigtig god weekend. Læs mere 
i Lavia Nyt.   
 
Ad 7  
Næste møde er d. 9. november 2017. Det er budget møde. Villy sender en mail ud til 
afdelingerne omkring budget 2018 og hvilken deadline der er for indsendelse af tal.  
Benni tager kage med til næste møde. 
 
Ad 8 
Villy vil gerne vide hvem der skriver til Lene M vedr. bordtennis. Det gør Søren.  
 
Villy fortæller at han retter hjemmeside til. Søren og Villy genoptager arbejdet med at gøre 
hjemmesiden færdig.  
 
D. 17. september 2017 Lykke Christensen 



  
 


