
                                           REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

  

Tid:                                      Mandag den 8. april 2019, kl. 19.15 – 21.00 

Sted:                                    Bestyrelseslokalet 

Til stede:                             Bue Kjems, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Bent Strøm, Jakob Grandahl, 
Janne Rützou, og Henrik Baaner (referat) 

Afbud:                                 Lars Balling, Henrik Parkhøi, og Einar Jart. 

  

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4.2.2019 

Godkendt.  
  

2. Indkomne sager 

Der var ingen indkomne sager 
   

3. Regnskab og budget 

CB orienterede om foreningens medlems- og økonomisystem, hvilket der kommer et 
særskilt kort referat af. 

Regnskab, medlemstalsudvikling m.m. kommer med på næste bestyrelsesmøde. 
  

4. Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær 

Da det var HB sidste møde i bestyrelsen kom BK med en flaske ”skum” og 
kransekage, så man kunne sige tak for samarbejdet gennem en lang årrække. 

BK fortalte, at man er nået frem til at kunne ansætte en ny i HB’s job som 
forretningsfører i SIF. 

44 havde søgt stillingen og ca. 15 kunne komme på tale. 6 var indkaldt til en 1. 
samtale og 2 var gået videre til 2. samtale. Til 1. samtale deltog ansættelsesudvalget 
bestående af BK, CB og LB, og ved 2. samtale have man valg at supplere sig med 
Rene Hansen. 



BK fortalte lidt omkring den nye medarbejder, men resultatet af afsættelsen af den nye 
forretningsfører kan endnu ikke offentliggøres, da denne endnu ikke har sagt sit gamle 
job op. Offentliggørelsen forventes at ske lige efter påske. 

BK fortalte lidt om planerne for den tidligere omtalte haludvidelse. 

BK har udarbejdet et notat til borgmesteren, da vores multihal fejlagtigt er registreret 
som bevaringsværdig, hvilket søges ophævet. 

BK arbejder med ansøgninger til diverse fonde for at søge midler til byggeriet. 

Drømmen er at kunne påbegynde byggeriet i sommeren 2020, men realistisk er det 
nok ikke muligt før i 2021. 

Vi arbejder fortsat videre med planerne for etablering af lys på tennisbanerne 5 og 6 
samt kunstunderlag til fodboldspil i vintersæsonen.  

Lyset ved gangen langs badmintonhallen er meget svagt. Vi undersøger, hvad vi kan 
gøre ved dette. 

                       

5. Meddelelser fra forretningsføreren 

HB fortalte om diverse genvordigheder med diverse håndværkere m.m. vedrørende 
flytning af fodbolds 1. holds bane. 

Et kloakrør under vores parkeringsplads får i øjeblikket en såkaldt strømpe, da der har 
været nogle utætheder. Dette arbejde er igangsat og finansieret af Gentofte Kommune. 

Tennisbanerne er blevet klargjort af vores sædvanlige entreprenør.   

HB sluttede af med at takke for samarbejdet med bestyrelsesmedlemmerne, hvor 
tonen og arbejdet især i de senere år har være rigtig godt.  

HB regner fortsat med at komme og se diverse fodbold-, badminton- og tenniskampe 
samt fortsætte med selv at spille badminton og måske starte i Senior i SIF. 

  

6. Meddelelser fra afdelingsformænd 

Janne Rützou, tennis: 

Afdelingens årsmøde afholdes 8/5. 

Der er standerhejsning 11/5 



Der er foreløbig helt lukket for tilmelding af nye medlemmer til afdelingen. 

JR mener fortsat af rengøringen af tennishallen ikke er god nok. 

HB noterede sig dette, men gjorde opmærksom på, at der er indkøbt en ny 
fejemaskine, hvilket har betydet, at hallen oftere bliver gjort rent. 

Jakob Grandahl, fodbold:  

JG fortalte, jf. HB’s tidligere bemærkninger, at der fortsat mangler nogle ting omkring 
flytningen af 1. holds banen. 

Holdene går nu på græsset, som en dommer forleden fortalte, var det bedste han 
endnu havde set i denne sæson. 

Afdelingen er blevet opmærksom på, at den nye 1. holds bane hælder ind mod 
Borgerhjemmet, hvilket skal forsøges at blive udbedret i sommerferien. 

Bent Strøm, badminton: 

1. holdet røg allerede noget skuffende ud i kvartfinalerne, men 2. og 3. holdet rykker 
op og 4. holder forbliver i Danmarksserien. 

Afdelingen er i gang med at ansætte Caroline P. Nielsen på fuld tid., mens Rasmus Q. 
stopper som træner, men indgår i badmintonudvalget, som repræsentant for 
seniorerne.  

Ligaholdturneringen laves om til næste år. Der skal således kun være 8 hold i rækken. 
I holdkampene skal der spilles 9 kampe, som skal afvikles på 3 baner i 
badmintonhallen forhåbentlig. Den ekstra bane er der fundet en sponsor til.  

  

7. Eventuelt Næste møde i bestyrelsen er 17. juni kl. 19.15.   

  

Mødet sluttede kl. 21.00 

Referat: Henrik Baaner 

  

	


