
Mødereferat 
 

Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 15. juni 2020. De fremmødte 
deltagere var Bue Kjems, Steen Fürstnow, Henrik Parkhøi, Janne Rützou og Claus Buhl. 

Afbud: Jakob Grandahl og Lars Balling 

Referat: Lars Weis 

 
Godkendelse af mødereferat: 

Referat fra den 20. april 2020 blev godkendt uden bemærkninger. 

Indkomne sager: 

 

Drøftelse af diverse forhold i forbindelse med Covid - 19 

BK gennemgik retningslinjerne fra DGI og Gentofte Kommune med henblik på en eventuel åbning 
af omklædningsrum og motionsrum.  På baggrund af denne gennemgang besluttede bestyrelse at 
åbne såvel omklædningsrum som motionsrum. Vedtog vi ikke: Der sendes mail til medlemmerne 
om beslutningen samt opfordring om overholdelse af retningslinjerne. 

 

Regnskab og budget ved Claus Buhl: 

CB gennemgik medlemsoversigten. Det samlede medlemstal har rettet sig op, således at vi nu er på 
niveau med årets udgang, hvilket er meget tilfredsstillende. 

CB gennemgik saldobalancen. Hertil ingen bemærkninger. 

 

Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems: 

BK informerede om det kommende nye hegn rundt om fodboldbanerne. Start er planlagt til 
september / oktober 2020 og skal færdiggøres inden udgangen af 2020. 

Badmintonhallen har fået nyt og bedre lys af typen LED lys. 

Den fremsendte ansøgning om lys på tennisbanerne ligger stadigvæk hos Gentofte Kommune. Vi 
afventer fuldmagt fra kommunen. 

Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling: 

LB var ikke tilstede. 



Side 2 

Meddelelser fra sekretæren ved Lisbet Elkjær: 

Ingen meddelelser. 

 

Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis: 

LW gav en status på vores udfordringen med ” de unge mennesker ” der bruger SIF som deres 
fristed. Det er lykkedes os at holde dem væk ved at lukke / låse adgangen til SIF  samt fysisk være 
tilstede i løbet af weekenden. 

 

Meddelelser fra badminton ved Henrik Parkhøi: 

HP orienterede om det kommende medlemsmøde samt FINAL4 i den kommende weekend.  

Der er planlagt ungdomstræning hele sommeren. 

 

Meddelelser fra fodbold ved Jakob Grandahl: 

JG var ikke tilstede 

 

Meddelelser fra tennis ved Janne Rützou: 

JR – ” stor ros til Pauli. Banerne er fantastiske ”.  

JR har et stort ønske om at kunne orientere medlemmerne om en eventuelle lukning / åbning af 
banerne i tilfælde af regn. Kontoret er gået i tænkeboks for at løse dette. 

JR ønsker flere skobørster udendørs og gerne foran klubhuset. 

 

Meddelelser fra skytterne ved Steen Fürstnow: 
SF ønsker at opgraderer opholdsrummet i skydeafdelingen. SF og BJK udarbejder en plan herfor. 

 

Eventuelt: 

Næste møde er 21/9-2020 kl.19:00.  

   
Lars Weis, Forretningsfører  Dato for godkendelse 

 


