Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 24. juni 2019.
De fremmødte deltagere var Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Steen
Fürstnow, Janne Rützou, Jakob Grandahl, Henrik Parkhøj, Lisbeth Elkjær og
Lars Weis

Godkendelse af mødereferat
Referat fra den 8. april 2019 blev godkendt uden bemærkninger
Indkomne sager:
Banetider i Multihallen:
Lars Balling bekræfter at alle får de samme tider som i 2018, hvilket gav
anledning til stor tilfredshed blandt alle.
Arbejdsskadeforsikring:
Bue orienterer kort om forsikringen og bekræfter at vi er dækket af DIF.
Forsikringen der dækker alle ansatte.
SIF´s venner:
SIF´s venner har kontaktet Bue vedrørende den generelle støtte. Budskabet
skal være mere klart for alle. ” SIF´s venner støtter kun medlemmer af SIF og
ingen andre”.
Regnskab og budget:
Claus Buhl gennemgår status på medlemstallene i alle afdelingerne uden de
store bemærkninger.
Der er i 2019 budgettet afsat kr. 183.000,- i lokaletilskud til Badmintonhal og
Multihal. Beløbet bliver dog kr. 254.000,- i tilskud.
Meddelelser fra formanden: Bue Kjems
Bue orienterer kort om Hal projekt. Gentofte Kommune har ikke svaret på de
fremsendte mails.

I forbindelse med afholdelse af vores divisionskampe i fodbold blev det
indskærpet at der KUN må spilles musik 15 min før - og 15 min efter kampen.
Musikken skal være afdæmpet således at der tages hensyn til naboerne.
Ventilationen på 25 meter skydebanerne har vist sig ikke at fungere
tilstrækkeligt, Gentofte Kommune er derfor i gang med at indhente tilbud på
ombygning af ventilationen. GK har oplyst at de går videre med sagen efter
sommerferien
Meddelelser fra næstformanden: Lars Balling
Lars vil gerne kigge på et samarbejde med ro, vandski og sejlklubben. Et
kommunikationssamarbejde med henblik på medlemsrekruttering.
Meddelelser fra forretningsføre: Lars Weis
Lars orienterer om et nyt samarbejdet med Dataløn.
Vi skal have opdateret alle kontrakterne. Alle kontrakter skal sendes til
kontoret og gemmes digitalt.
Vi arbejder på en ny rengøringsplan.
Meddelelser fra Jakob Grandahl, fodbold
Jakob meddeler at Peter Gustavsen har valgt at stoppe som 2. divisions træner.
I den forbindelse stopper assistent Rene Zedler også. Ny træner bliver Claus
Larsen.
Jakob oplyste at fodbold vil styrke indsatsen i ungdomsarbejdet.
Meddelelser fra Janne Rutzou, tennis
Janne orienterer kort om aktiviteterne henover sommeren. Alle 3 sommer
camps er udsolgte.
Det helt store spørgsmål er hvordan vi kommer gratisterne til livs. Er
løsningen vagter, brik eller et nøgle system?
Meddelelser fra Henrik Parkhøj, badminton
Henrik vil gerne have at vi prioriter udfordringerne med at for mange gratister
kommer i hallen. Det slider voldsomt på vores hal og specielt på vores gulve.
Er løsningen en vagt, brik eller et nøgle system?
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Meddelelser fra Steen Fürstnow, skytter
Steen oplyste at et enigt skytteudvalg har besluttet at Steen indtil videre
repræsenterer skytterne i bestyrelsen
Steen er glad for at Bue forfølger vores udfordringer med ventilationen.
Der arbejdes på at få flere junior medlemmer.

Eventuelt:
Intet under eventuelt.

Forretningsføre
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