Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 9. december
2019. De fremmødte deltagere var Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Steen
Fürstnow, Kenneth Holt Nielsen, Jakob Grandahl Henrik Parkhøj og Lisbet
Elkjær.
Afbud: Janne Rützou
Referat: Lars Weis
Godkendelse af mødereferat:
Referat fra den 28. oktober 2019 blev godkendt uden bemærkninger.
Indkomne sager:
Vedtagelse af budgettet for 2020.

Regnskab og budget:
Claus Buhl gennemgår budget for 2020. Resultatet er et overskud på 222.213
kr.
Derudover viser Restaurant SIFFEN – et 3 mdrs. resultat på 37.957 kr.
Budgettet for 2020 blev godkendt.

Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems:
Der har været afholdt et møde, om halprojektet, mellem Fritidschefen på
Gentofte Kommune og 2 beboer på Exnersvej.
Begge beboer ønsker helst status que, men havde, såfremt kommunen ønsker
udvidelsen gennemført, en række ønsker til projektet.
Nye datoer for bestyrelses og budgetmøder 2020 er fremsendt på mail,
møderækken blev taget til efterretning bortset fra at mødet den 3.2.2020 blev
ændret til 6.2.2020.

Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling:
Den kommende juleafslutning har en tilfredsstillende tilslutning.
LB spurgte til de sponsorattanker bestyrelsen havde berørt ved sidste møde.
Det blev herefter drøftet at oprette et sponsorkoordineringsudvalg, der mødes
2-3 gange årligt. Efter en debat blev det vedtaget at nedsætte udvalget med LB
som udvalgsformand. Det blev endvidere vedtaget at udvalgets kommissorium
alene er hovedsponsorer til fællesskabet.

Meddelelser fra sekretæren ved Lisbet Elkjær:
Der har været afholdt møde med KUF om monitorering af hallerne. Det helt
store ønske er en bedre udnyttelse at hallerne.

Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis:
LW gjorde opmærksom på at der skal være fokus på børneattesterne. Som
sædvanlig skal alle der arbejder med børn i hverdagen skal have en attest.
Kontoret sørger for at ansøge herom men afdelingerne bedes meddele hvem
der arbejder med børn i deres afdeling.

Meddelelser fra fodbold ved Jakob Grandahl:
Det har været en utilfredsstillende forårssæson, men SIF sluttede flot af ved at
slå rækkens nr. 2 - Vanløse. Et godt udgangspunkt for de kommende kampe i
2020.
På ungdomssiden har SIF haft det bedste år i mange år. Flotte sportslige
resultater og et stigende medlemstal på stort set alle årgange.

Meddelelser fra tennis ved Janne Rützou:
Ingen.
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Meddelelser fra badminton ved Henrik Parkhøj:
Generelt er der i øjeblikket en rigtig god stemning og et højt kvalitativt niveau
på aktiviteterne i hallen.
2 stævner i SIF - Grand Prix og Københavnermesterskaberne - blev begge en
succes.

Meddelelser fra skytterne ved Kenneth Holt Nielsen:
Velkommen til Kenneth Holt Nielsen som ny formand.
Det har været en udfordrende periode på grund af ombygningsarbejderne af
banerne, men skytteudvalget kan se lys forude. Der arbejdes hårdt på en bedre
kommunikation – og ikke mindst – flere medlemmer.

Eventuelt:
Næste møde er 6/2-2020 kl.19:15.

Lars Weis, Forretningsfører

Dato for godkendelse
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