
Mødereferat 
 

Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 27. januar 
2019. De fremmødte deltagere var Bue Kjems, Lars Balling, Steen Fürstnow, 
Jakob Grandahl Henrik Parkhøi og Lars Balling. 

Afbud: Janne Rützou, Claus Buhl og Lisbet Elkjær 

Referat: Lars Weis 

 

 

Mødet startede med at bestyrelsen var på besøg i skydekælderen, hvor den nye 
indretning blev besigtiget og banerne afprøvet, hele skytteudvalget var til 
stede, og arrangementet var en stor succes. 

 
 

Godkendelse af mødereferat: 
Referat fra den 9. december 2019 blev godkendt uden bemærkninger. 

Indkomne sager: 
Generalforsamlingen 10. marts 2020. 

I forbindelse med den kommende generalforsamling besluttede bestyrelsen at 
foreslå Ole Larsen valgt som ordstyrer. 

Lars Balling er villig til genvalg 

Claus Buhl er villig til genvalg 

For deres store arbejde gennem mange år blev to personer valgt til at få en 
hædersbevisning på generalforsamlingen 

Procedure for indskrivning i fælles kalender. 

Aktiviteterne i SIF (jvf. bestyrelsens liste af 2. maj 2017) skal bookes i 
kalenderen på www.skovser.dk. Kontoret tager sig af det administrative 
arbejde men alle afdelinger meddeler så hurtigt det er muligt arrangementer i 
deres afdeling. Vi arbejder med ” Først til mølle ” princippet. 



Side 2 

Regler for afholdelse af selskaber i SIFFEN. 

De fremsendte reglerne for afholdelse af selskaber blevet godkendt. Der blev 
ikke taget stilling til afgiften ved afholdelse af arrangementer. Dette aftales ved 
bestyrelsesmødet den 20.4.2020 

Udpegning af person i hver afdeling til indsamling af historisk 
materiale. 

Lars Balling er ansvarlig for indsamling af historisk materiale. Hver afdeling 
skal have en ansvarlig for indsamling af materiale fra den respektive afdeling. 
Det udarbejdes en beskrivelse/definition af det materiale der ønskes, således 
at hver afdeling er klædt godt på. Dette udarbejdes af Bue Kjems og Peter 
Dalkiær. HP foreslog, hvilket der var enighed om, at afdelingernes 
årsberetning ved medlemsmøderne samt en forkortet udgave af formandens 
beretning ved generalforsamlingen indføjes på den historiske side. 

Regnskab og budget ved Claus Buhl: 

Ingen bemærkninger. 

Regnskab skal ligge fremme på kontoret senest den 2/3 – 2020 til dem som 
måtte ønske at se det på kontoret. 

Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems: 

Ingen meddelelser. 

Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling: 

Ingen meddelelser. 

Meddelelser fra sekretæren ved Lisbet Elkjær: 

LE var ikke tilstede 

Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis: 

Sammen med badminton arbejdes der på en plan for at kunne lukke 
badmintonhallen i perioder pga uønskede besøg i hallen. I første omgang 
bliver der tale om en prøve periode. 

Hverdage 22:30 – 05:45 

Lørdag aften 21:30 – 07:00 

Søndag aften 21:00 – 05:00 



Side 3 

LW gjorde opmærksom på, at der skal være fokus på børneattesterne. Som 
sædvanlig skal alle der arbejder med børn i hverdagen skal have en attest. 
Kontoret sørger for at ansøge herom men afdelingerne bedes meddele hvem 
der arbejder med børn i deres afdeling. 

Meddelelser fra fodbold ved Jakob Grandahl: 
Såvel ungdoms som senior afdelingen er kommet rigtig godt fra start. Det på 
trods af at et af vores ”lukkede hold” er skiftet til HIK. 

Dato for medlemsmødet er ikke fastsat endnu. 

JG ønskede en måltavle sættes op? LW undersøger. 

Meddelelser fra tennis ved Janne Rützou: 

JR ikke tilstede. 

Meddelelser fra badminton ved Henrik Parkhøj: 
Stemningen er fantastisk. Sidste hjemmekamp blev afholdt i Hørsholm – her 
var cirka 100 skovser og samlet 300 tilskuere, hvilket var en stor succes. Ikke 
kun resultatmæssigt. 

På senior niveau har vi aldrig været så gode.  

Meddelelser fra skytterne ved Steen Fürstnow: 
SF nævnte at skytterne ønsker skydelokalet indrettet mere funktionelt og 
hyggeligt. I den forbindelse er har udvalget bedt BK hjælpe. 

Eventuelt: 
Næste møde er 10/3-2020 kl.19:00.  

Kl. 19:30 er der generalforsamling. 

 

 

   
Lars Weis, Forretningsfører  Dato for godkendelse 

 


