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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:

Mandag den 9. april 2018, kl. 19.15 – 21.00

Sted:

Bestyrelseslokalet

Til stede:

Bue Kjems, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Einar Jart,
Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)

Afbud:

Claus Bech og Henrik Parkhøi.

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 09.04.2018
Godkendt.

2) Indkomne sager
A) Regler for medtagning af husdyr i foreningen.
Bestyrelsen var enige i, at husdyr ikke må medbringes i foreningens indendørs
arealer. HB tilretter ordensreglerne for foreningen.

B) Bestyrelsens mødekalender for 2018.
Det blev besluttet at ændre mødet med tennisudvalget fra den 08.10. kl. 18.30 til
den 26.09. kl. 19.00 og bestyrelsesmødet fra den 09.10. kl. 19.15 til den 03.10. kl.
19.15.

C) Debat om kommunens oplæg til nye aktiviteter.
Med mødeindkaldelsen fulgte et oplæg til forslag til nye idræts- og
bevægelsesaktiviteter, samt overdækning af tennisbaner.
Bestyrelsen var enige om, at dette samarbejde mellem DGI, Gentofte Kommune og
foreningen absolut er interessant, men at vi ikke kan arbejde videre med det før end
vi ved, hvilke resurser og ændringer til foreningens anlæg, Gentofte Kommune
ønsker at bibringe med.
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D) Foreningens låge mod Exnersvej.
Da lågen ud for stien langs tennishallen jvf. gældende regler for flugtveje er en
flugtvej, skal den kunne åbnes indefra. Dette har medført at enkelte medlemmer har
brugt lågen som udgang i stedet for at gå af stien langs multihallen og
badmintonhallen. Dette har to husstande på Exnersvej gentagende gange klaget over
til kommunen, derfor har Gentofte Kommune har meddelt os, at de vil sætte en
hængelås på lågen. Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at man ikke vil acceptere dette.
Dette har bestyrelsen i brev af 10.4.2018 meddelt Gentofte Kommune samt
redegjort for, hvorfor bestyrelsen anser det for uforsvarligt at sætte en hængelås på
lågen.

3) regnskab og budget
CB havde til mødet udarbejdet en oversigt over medlemstallet pr. 8/4 2018.
Badminton: Seniormedlemstallet er desværre meget lavt. Afdelingen arbejder med
forskellige tiltag for den nye sæson, men HP var ikke til stede, så mere om dette
senere. Efter bl.a. at Gitte Aalborg har hjulpet med at få juniorspillerne registreret er
tallet atter godt på vej op.
Fodbold: Antallet af både seniorer og juniorer er faldet en del. Det er normalt, at
medlemstallet falder, på denne tid af året, men denne gang er de faldet noget mere
end de plejer. Afdelingen er opmærksom på dette.
Skydning: Seniorskytteantallet ligger stabilt på trods af, at kælderen ikke har været
tilgængelig i en længere periode. Juniorskytteantallet er desværre faldet, men Søren
Christensen vil i den nærmeste fremtid, tage fat omkring denne udfordring.
Tennis: Også i tennis er medlemstallet faldet en hel del, men afdelingsledelsen er
opmærksom på dette og forventer tilgang, når udendørssæsonen er kommet i gang.
Samlet er antallet af aktive faldet, hvilket vi håber og regner med bliver forbedret,
når fodbold, skydning og tennis atter er i fulde omdrejninger
Aktiviteter m.m. omkring fællesskabet ligger på et stabilt niveau.
CB uddelte foreløbig regnskab for fællesskabet. CB havde nogle enkelte
kommentarer: IT udgifterne er noget høje, hvilket skyldes en fornyelse af vores
overvågningssystem. Afdelingerne bidrag til fællesskabet er i modsætning til tidligere
allerede overført i årets begyndelse.
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4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK fortalte, at Gentofte Kommune har bevilget penge til en forlængelse af
fodboldbanen, så vi kan få tilladelse til fortsat at spille divisionsfodbold på
Krøyersvej.
Manglende arbejder på 25 meter skydebanerne vil blive foretaget i perioden 23/4 til
30/5 og desværre med en ekstraudgift for foreningen. Disse arbejder skal laves for at
25 meter banerne kan godkendes.
BK deltog 6/4 i Hans Tofts 25 års jubilæum.
JR har foreslået, at der gøres nogle fremstød for at få flere til at komme til
generalforsamlingerne. Mailes bør rundsendes til alle medlemmer. Der kan også
afvikles anden aktivitet/arrangement i forbindelse med generalforsamlingen. Gode
indspark/ideer efterlyses.
LE fortalte, at der er blevet bevilget tilskud fra Klubrumspuljen til etablering af et
toilet i kælderen i forbindelse med skydelokalerne.

5) Meddelelser fra forretningsføreren
Foreningen har indgået et samarbejde med kommunen om at tage medarbejdere ind
for i en periode at blive arbejdsprøvet. Fra den kommende uge og formegentlig 13
uger frem vil vi få en person på arbejdsprøvning i forbindelse med vores rengøring.
Firmaet der klargører vores tennisbaner er i gang. Vejret har umuliggjort det før.
Kommunen har knas med et nyt økonomisystem, så betalingerne til vores
leverandører m.fl. bliver forsinket.
Der er kommet nye netstolper i tennishallen.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd
Janne Rützou, tennis:
Der er standerhejsning lørdag den 5. maj 2018. Årsmødet har tidligere været forkert
annonceret. Det finder sted 24. april.
Mikkel Schultz har sagt sit job som cheftræner op. Afdelingsudvalget er allerede godt
i gang med at finde en afløser, som man forventer senest kan starte 1. juni. MS skal
være cheftræner i HRT.
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JR bad om at 2 sæt bord/bænke skal retur til tennisbanerne fra fodbold, når sæsonen
går i gang.
Multihaludvalget er ikke kommet med bemærkninger til forslag fra bestyrelsen
vedrørende banefordelingen for den kommende session, så disse betragtes herefter
som vedtaget og indarbejdes.
JR har hørt rygter om etablering af en fælles tennishal med 6 baner, som skulle deles
mellem HIK, GTK og SIF. Dette skulle ske på initiativ af DGI. BK undersøger.
Einar Jart, skydning:
Luftriflerne er kommet ud af boksen, da det ikke kræves, at de opbevares der, og
således at Senior i SIF lettere kan komme til dem.
Som tidligere omtalt, vil Søren Christensen starte juniorarbejdet op snarest.
Afdelingen vil ikke længere afholde firmaarrangementer, da dette ikke giver flere
medlemmer og kræver en del arbejde her under papirarbejde. Afdelingen vil søge at
få indtægter andet steds fra.
Tom Gudmandsen, fodbold:
TM fortalte at afdelingen dagen efter bestyrelsesmødet har sit årlige medlemsmøde.
TG vil foreslå at fodboldudvalget skal bestå at en udvalgsformand, en kassere og en
der er ansvarlig for henholdsvis et udvalg for ungdom, et for elite og et for
motionister. Disse tre udvalg skal referere til fodboldudvalget og have udstukket
deres rammer (økonomisk og funktionsmæssigt) af det samlede fodboldudvalg.
Derefter kan de nedsætte sig med det antal personer de har behov for.
TG spurgte til, om man kan søge midler fra Klubrumspuljen til indkøb af nye mål,
hvilket LE sagde, at man kan. Ansøgning skal gå via kontoret.
1. hjemmekamp i år er netop blevet spillet. Kampene vil i fremtiden blive streamet,
så man kan se det på sin PC/tablet m.m.
Der er etableret samarbejde fra 55 årige og op med HIK.
7) Eventuelt
Intet.
Næste møde i bestyrelsen er 7/5 2018, kl. 19.15

Mødet sluttede kl. 21.00
Referat: Henrik Baaner

