REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tid: Mandag den 4. februar 2019, kl. 19.15 - 20.45
Sted: Bestyrelseslokalet
Til stede: Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Jakob Grandahl, Einar Jart, Christian Kjær
(tennis) og Henrik Baaner (referat)
Afbud: Lisbet Elkjær, Henrik Parkhøi og Janne Rützou.

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.12.2018
Godkendt.
2. Indkomne sager
A) Orientering om politikker m.m. ved SIF's Venners formand, Simon Melbye.
På baggrund af et afslag på en ansøgning om midler fra SIF's Venner var støtteforeningens
formand, Simon Melbye inviteret til at komme på bestyrelsesmødet for at fortælle lidt om,
hvordan SIF's Venner fungerer, dets politikker for tildeling af tilskud m.v.
SM forklarede bl.a. at 4 punkter skal fremgå af ansøgninger, for at støtteforeningens
bestyrelse kan/vil tage stilling til om der skal ydes tilskud.
For det 1. skal det fremgå, hvad der søges til, hvorhen turen går m.m. Dernæst skal det fremgå,
hvilke omkostninger det drejer sig om.
Det er også et krav, at omkostningerne endnu ikke er afholdt, og endeligt skal ansøgningen
være attesteret af afdelingsformanden.
Efter en drøftelse af disse krav, talte man om, hvorledes man kunne fremme kendskabet og
dermed øge indtægterne til SIF's Venner.
P.t. er der ca. 140 til 150 medlemmer og tallet er for nedadgående, da der ikke kommer nye til,
og medlemmerne naturligt falder fra hen ad vejen.
Følgende blev vendt: Bedre markedsføring af foreningen, lave en plakat, lave en tavle med tak
til bidragsyderne, interview med Ole Larsen fra www.skovser.dk<http://www.skovser.dk>,
flere sponsorater og endelig, hvordan afdelingerne kan hjælpe med dette arbejde.
B) Generalforsamling 2019.
Bestyrelsen var enige om at foreslå Ole Larsen som dirigent.
Standarddagsorden opsættes straks og sættes også på hjemmesiden.
Det drøftedes, om der skulle uddeles æresbevisninger.
BK og LE er villige til at genopstille på generalforsamlingen.
LE laver referat af generalforsamlingen.
HB holder kontrol ved indgangen.
Bestyrelsen har ingen forslag til dagsordenen.
3) Regnskab og budget
CB udleverede foreløbige regnskaber for år 2019. Der er store forskelle for de enkelte
afdelinger og fællesskabet, men der forventes samlet et mindre overskud.

Revisor kommer dagen efter og bliver i nogle dage, som han plejer. Hans reguleringer af
feriepenge, afskrivninger m.m. kan selvfølgelig rykke noget om på dette.
Herefter drøftes renoveringen af skydekælderen, da vi selv skal betale en større del af
omkostningerne til dette. Det endelige regnskab for renoveringen har vi endnu ikke modtaget.
4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK kunne fortælle, at der på nuværende tidspunkt er kommet 20 ansøgninger til jobbet som
forretningsfører.
BK har drøftet haludvidelsen med fritidschefen og bygningsmyndighederne.
Fodboldbanen er ved at være blive gjort klar til afvikling af 1. holdets hjemmekampe i 2.
division, da vores hidtidige dispensation til at spille på banen er udløbet. Der er bestilt elarbejder og ny afspærring til banen.
Der er blevet bestilt smed til nogle arbejder på skydebanerne.
BK og EJ drøftede lydsluser til skydebanerne. Der er allerede sat nye lyddæmpende døre i. BK
undersøger nogle priser for sluser.
LB fortalte, at der afholdes fastelavnsfest for børnene søndag den 3. marts, hvor der vil blive
slået katten af tønden og uddelt præmier for bedste udklædning m.m. Vi håber på en stor
deltagelse. Spændende da det er første gang i rigtig mange år, at der laves et sådant
arrangement.
5) Meddelelser fra forretningsføreren
Da kontoret i øjeblikket er meget optaget af at klargøre materiale til revisor til færdiggørelse
af regnskabet, er der i denne omgang intet nyt fra kontoret.
6) Meddelelser fra afdelingsformænd
Christian Kjær, tennis:
Afdelingen har i øjeblikket stor succes med U10, U12 og motionister.
Jakob Grandahl:
Shoppen er nu færdig.
2. divisionskampe forventes at kunne afvikles i SIF.
Afdelingen ønsker at få flere medlemmer i ungdomsafdelingen efter at være gået noget tilbage
det senest år. Der er lavet planer for dette.
Einar Jart, skydning:
Afdelingen afholdt en arbejdsdag. Glædeligt var der pænt tilslutning.
7) Eventuelt Næste møde i bestyrelsen er 8. april kl. 19.15. Dog mødes bestyrelsen tirsdag den
12.
marts 2019, kl. 19.00 inden generalforsamlingen.
Mødet sluttede kl. 20.45
Referat: Henrik Baaner

