REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tid: Mandag den 17. september 2018, kl. 19.15 - 20.40
Sted: Bestyrelseslokalet
Til stede: Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Henrik Parkhøi, Tom
Gudmandsen, Einar Jart, Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)
Afbud: Jakob Grandahl.
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 11.06.2018
Godkendt.
2. Indkomne sager
A) Fremtidig planlægning af multihal-tider.
Da Peter Huusom har trukket sig som koordinator for multihaludvalget, skulle der findes en
ny. Bestyrelsen udpegede Lars Balling til at overtage efter PH.
Det aftales også, at et oplæg til halfordeling mellem de 3 afdelingers repræsentanter og LB
skal være afsluttet ultimo marts.
B) Udsendelse af mail til medlemmerne vedr. adgang til foreningen.
Punktet var taget på dagsordenen, da der ofte er et kaos på foreningens parkeringsplads, når
pladserne er optaget og forældre kører ind på pladsen for at sætte børn af eller afhente
samme. Der opstår ofte situationer, hvor det er umuligt at komme frem eller tilbage.
Bestyrelsen var enige om at bl.a. ved udsendelse af mails, at appellere til nævnte forældre om
at sætte af og afhentning børn bør ske på Krøyersvej og Exnersvej, for at undgå kaos.
Under drøftelserne af dette punkt blev der i øvrigt bedt om opsætning af yderligere
skraldespande og papirkurve, da der forsat smides meget affald på gulve og på jorden.
3) Regnskab og budget
CB havde udarbejdet en oversigt over medlemstallets udvikling i de enkelte afdelinger og
fællesskabet.
Badminton: Der er ca. 140 tilmeldte til juniortræning, men forventningen til sæsonen er 200
unge mennesker på træning. Seniorantallet er desværre fortsat faldet fra de tidligere år,
hvilket skal analyseres nærmere. Antallet af veteraner/motionister på træning er vokset
pænt.
Fodbold: Medlemsantallet ligger stabilt.
Tennis: Her er medlemsantallet ca. 870, hvilket er flot.
Skydning: Her ligger medlemsantallet på et let sigende niveau.
Fællesskabet: Passive har samme niveau som forrige år, og medlemsantallet i motionsrummet
ca. 150, er let, men pænt stigende.
Vi er desværre nødsaget til gå fra 3 spinningshold i sidste sæson til nu kun 2, da det ikke har

været muligt at finde en erstatning for Ole Baltsersens 2. træning.
Der var enkelte kommentarer til det medbragte foreløbige regnskab for fællesskabet med
prognose for hele året. De fleste poster følger budgettet, men der er nogle enkelte
udgiftsposter, som bliver væsentlige større end budgetteret. Det drejer sig IT-udgifterne, som
er noget større end budgetteret p.g.a. en udskiftning af server til overvågningssystemet samt
nye pc'ere til kontoret.
Endvidere har der været udgifter til toilet i skydekælder og udskiftning af gulvet i køkkenet.
Dette betyder, at vi formegentlig kommer ud med et underskud for fællesskabet på ca. 300 tkr
for år 2018.
Det vil ikke få betydning for beregningerne af afdelingernes bidrag til fællesskab, da pengene
tages fra kassen
4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK og TG deltager i et møde på Gentofte rådhus med vores genboere på Exnersvej. Mødet er
arrangeret af fritidschef Stig Eiberg.
Foreningen har i lighed med tidligere netop nu 2 akademikere som endnu ikke har fundet
plads på arbejdsmarkedet. De vil forsøge at lave forskelligt analysearbejde for foreningen
efter aftale med os.
EJ vil holde kontakten med DGI om forskellige aktiviteter i skytteafdelingen.
LE fortalte, at der nu atter er penge i Klubrumspuljen. Eventuelle ansøgninger fra
afdelingerne, skal som aftalt sendes via kontoret.
5) Meddelelser fra forretningsføreren
Folkeoplysningspolitikken i Gentofte Kommune skal revideres og der er indkaldt til møde om
dette. LE deltager.
HB gjorde opmærksom på, at der udsendt en oversigt over gratis KAI-kurser, som
medlemmerne kan deltage i. HB vil forsøge at få et førstehjælpskursus med hjertestarter op at
stå i foreningen.
DIF har spurgt, om vi er interesseret i et samarbejde med Gentofte Kommune at få et nyt
træningskoncept op at stå, hvilket vi er positive overfor. Det kræver nogle remedier, som
anvendes til udendørs træning for ikke foreningsaktive og personer på genoptræning. Der er
søgt om fondsmidler til dette, da vi ikke har egne midler til et sådant formål.
Vi har haft arbejdstilsynet på besøg i dag, og der er givet 2 straks påbud som øjeblikkelig er
efterkommet uden problemer.
6) Meddelelser fra afdelingsformænd
Janne Rützou, tennis:
Der er ikke sket yderligere i sagen om det fælles projekt om tennishal ved Gentofte Stadion.
Der er fundet en afløser for Sebastian som træner i SIF.
Der har været fine resultater ved diverse slutspil for tennisholdene.
Tom Gudmandsen, fodbold:
2 af vores spillere har deltaget på det afbudsramte landshold.
Afdelingen har været nødsaget til at sige farvel til Lasse som administrator, og har foreløbig
fået Lars Weis Pedersen til at overtage jobbet.
Afdelingen har planer om at få shoppen integreret i taktikrummet, men mere om dette senere.

Arbejdet med at udskifte plader og opsætte beskytte af tennisgavlen er gået i gang.
Det går ikke godt for 1. holdet i øjeblikket, hvilket skyldes, at der kommet 11 nye spillere, som
skal sammenspilles.
Henrik Parkhøi, badminton:
Træningen er for længst godt i gang. De bedste spillere har kun holdt 2 ugers pause i sommer.
Der er etableret henteordning på alle hverdage for de yngste juniorspillere.
Der er 3 morgentræning om ugen.
Veterantræningen har fået ny træner.
Einar Jart, skydning:
Politiet har i første omgang kun givet tilladelse til at skyde med bly, men det forventes, at der
snart gives tilladelse til at skyde med stål.
Lydniveauet i skydekælderen er højt, da der ikke sidder lydisolerende plader EJ tager initiativ
til en løsning.
Ventilationen i den renoverede skydekælder har givet visse udfordringer, men formentlig er
der nu fundet en løsning for dette idet tænd/sluk uret var galt indstillet.
2 skyttemedlemmer er blevet tilmeldt trænerkursus.
7) Eventuelt Næste møde i bestyrelsen er 3/10 2018, kl. 19.15
Mødet sluttede kl. 20.40
Referat: Henrik Baaner

