
Mødereferat 
 

Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 23. september 
2019. De fremmødte deltagere var Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Steen 
Fürstnow, Janne Rützou, Tom Gudmandsen, Henrik Parkhøj, Lisbeth Elkjær 
og Lars Weis (referat) 

Afbud fra Jakob Grandahl 

Godkendelse af mødereferat: 
Referat fra den 24. juni 2019 blev godkendt uden bemærkninger. 

Indkomne sager: 
Restaurationens drift. 

Bue berettede kort om den nye konstruktion af restaurant SIFFEN.  

 

Personale situation:  

Bue orienterede kort om ansættelsen af Marion Sehested. Marion ansættes 
som efterfølger til Lena. 

Udover ansættelsen af Marion ansættes en ny administrativ medarbejder. 
Målet er at aflaste hver afdeling med deres administrative opgaver. 

Hver afdeling udarbejder en liste over det administrative behov som 
fremsendes til Bue. Deadline for behovslisten er 10.10.2019. 

 

Julen 2019: 

Juletræsfesten er fastsat til søndag den 15. december 2019.  

Skabelonen fra 2019 genbruges. 

 
Regnskab og budget: 
Claus Buhl gennemgik status på medlemstallene i alle afdelingerne hvilket 
ikke medførte de store bemærkninger.  



Side 2 

Der forventes et overskud på kr. 189.000 i 2019. 

 
Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems: 
Bue orienterede kort om skydebanernes ventilationsanlæg og den planlagte 
færdiggørelse. 

 

Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling: 

Fastelavns arrangement er fastsat til søndag den 23. februar 2020. 

Skabelonen fra 2019 genbruges. 

 

 Meddelelser fra sekretæren ved Lisbeth Elkjær: 

Lisbeth orienterede kort om SIG´s situation. 

 

Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis: 

Lars orienterede om episoden den 17. september 2019 hvor en yngre mand 
havde taget kontakt til en dreng på øststien langs badmintonhallen.  

Bestyrelsen besluttede at udsende information til alle medlemmer - og 
indhenter tilbud på overvågning af øststien. 

 

Meddelelser fra fodbold ved Tom Gudmandsen: 
Førsteholdet i fodbold er kommet rigtig dårligt fra start. Trods den dårlige 
start er fodbold fortrøstningsfulde. 

 

Meddelelser fra tennis ved Janne Rutzou: 

Janne orienterede kort om træner situationen. Der kommer ikke en ny 
cheftræner. I stedet er cheftrænerens opgaver blevet delt mellem Daniel og 
Kristian.  



Side 3 

Der er et ønske om en fælles hjemmeside for hele foreningen, med link til 
tennis resultater/turneringer mm., således at det sikres bedre at hjemmesiden 
opdateres. Forretningsføreren igangsætter arbejdet med at finde et egnet 
software samt med at skrive program til indholdet på hjemmesiden.  

Tennis ønsker lys på 2 baner det besluttedes at fællesskabet søger 
klubrumspuljen om tilskud inden 1. december. 

 

Meddelelser fra badminton ved Henrik Parkhøj: 
Henrik orienterer om den gode start alle senior holdene har fået.  

Det nye Grand Prix stævne spilles i SIF i perioden 11-13. oktober 2019. 

Alle ungdomsspillere der har betalt grundkontingent har fået en SIF klubtrøje. 

SIF´s U17 spiller Christopher Vittoriani er netop blevet europamester i 
mixdouble. 

 
Meddelelser fra skytterne ved Steen Fürstnow: 
Steen oplyser at der er skytteudvalgsmøde tirsdag den 24. September 2019. 

  
Eventuelt: 

Husk de aftalte udvalgsmøder. 

Næste møde er 28. oktober 2019 kl. 19:15 . 

 

 

   
Referat Lars Weis, 
Forretningsfører 

  

 


