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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:

Torsdag den 26. september 2016, kl. 19.15 – 21.15

Sted:

Bestyrelseslokalet

Til stede:

Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Steffen Moe, Tom
Gudmandsen, Michael Bartholdy, Janne Rützou og Henrik Baaner
(referat)

Fraværende:

Ingen

Inden mødet gik i gang bød BK Claus Bech (CBE) velkommen, som ny næstformand.

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 16.06.2016
Godkendt.

2) Indkomne sager
Ingen.
Det var aftalt på forrige bestyrelsesmøde, at bestyrelsen skulle drøfte forslag til
eventuelle ændringer i foreningens love. Da kun JR og HB var kommet med forslag,
blev det aftalt at BK og HB ser på de indkomne forslag og fremsender et samlet
forslag til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

3) Regnskab og budget
CB medbragte en oversigt over udviklingen i medlemstallet for de enkelte afdelinger
og fællesskabet.
I badminton ser det ud til at seniormedlemstallet fortsat falder, men det skyldes en
fortolkningsfejl. Tidligere medtalte vi fejlagtigt personer, som blot bookede en enkelt
eller 2 timer pr. sæson. Dette er nu ophørt, således at medlemsantallet baseres på
personer, der har betalt grundkontingent.
I fodbold falder antallet af ungdomsspillere over 13 år.
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Skytterne er gået lidt ned i antal, og tennisafdelingen har selv valgt at gå lidt ned i
antallet af juniormedlemmer, for derved at kunne give resten et bedre tilbud om
træning.
CB udleverede et foreløbigt regnskab for den forløbne del af året incl. budget og
årsprognose.
Fællesskabet forventes at komme ud med et mindre overskud mod et budgetteret
underskud.
Fodbolds regnskab ser fornuftigt ud.
Skydning har en del udgifter, men indtægter i den resterende del af året kan rette
op.
CB er ikke urolig for tennisregnskabet.
Derimod har badminton nogle udfordringer. Der har været divergens mellem
afdelingens periodisering af indtægter fra deres hovedsponsor og den periode, som
sponsoratet har dækket, det betyder, at afdelingen i år vil komme ud med et
betydeligt éngangsunderskud. Dette har CB og BK drøftet med sponsor og
afdelingen, og planen til en løsning er fundet, bl.a. ved at afdelingen iværksætter
diverse tiltag, som aftalt med CB og BK.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK fortalte, at foreningen skal have en ny hjemmeside, da den nuværende platform
nedlægges. Der skal således findes en ny platform, og BK opfordrede til, at
bestyrelsesmedlemmerne kommer med forslag til en kommende platform, som også
kan kombineres med Facebook og eventuelle andre nye kommunikationsliner
mellem foreningen og medlemmerne og disse i mellem. Der skal tages stilling til
denne digitale fremtid på bestyrelsens kommende møde 1/11.
Ved overgangen til den nye platform vil webmaster Henning Clausen gerne træde
tilbage, for at en ny kan komme til. HC vil dog gerne hjælpe med overgangen til den
nye platform, hvilket vi takker for.
SM mener, at Lyngby Badminton har et godt værktøj, som kan være anvendeligt også
for os.
Der har været afholdt licitation for det projekt Gentofte Kommune og deres eksterne
rådgiver har udarbejdet med en renovering af skydebanerne. Prisen blev alt for høj,
hvilket ikke overraskede BK, som ikke har været enig i projektets form.
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Vi har imidlertid fået en bevilling på ca. kr. 600.000 fra Klubrumspuljen, og ligeledes
ansøgt Skydebaneforeningen om midler til gennemførslen. Vi afventer nu
Skydebaneforeningen og kommunen.
Udvalget for digitalisering af foreningens historie er kommet godt i gang. Der er
afholdt møder med en it-kyndig på dette område, og der er udpeget repræsentanter
fra afdelingerne, som deltager i arbejdet. Birgitte Menke er begyndt at indscanne
billeder og artikler m.m. og der er foretaget ind scanning af Skovserposten. Vi håber
ved juletid at kunne åbne op for medlemmernes adgang til dette materiale.
Forbedringerne på tennisbane 5 er tilendebragt og blevet modtaget meget positivt.
Gulvene i badmintonomklædningsrummene er blevet renoveret i løbet af
sommeren.
Vi har fortsat problemer med naboskabet til genboerne på Exnersvej. En opgravning
fra elselskabets side i sommer, har betydet, at lyset langs badmintonhallen og langs
Exnersvej pt ikke fungerer, og derfor holdes posten til Exnersvej-indgangen åben,
indtil dette er på plads.
LE mangler fortsat nogle tilbagemeldinger fra afdelingerne med kandidater til et
arrangementsudvalg, som tidligere er blevet vedtaget at oprette. Mikkel Schultz
deltager fra tennisafdelingen

5) Meddelelser fra forretningsføreren
Da der ikke havde været nok tilmeldinger til et 8 timers førstehjælpskursus i
september, var HB gået i tænkeboks og lavet nogle undersøgelser af, hvad
medlemmer og ledere/trænere kunne tænke sig at deltage i.
Resultatet er nu blevet, at foreningen laver et 3 timers kursus lørdag den 28. januar
2017, kl. 9.00 til 12.00, hvor alle interesserede gratis kan deltage, og trænere bør
deltage.
Restauranten holder ferielukket fra mandag den 17. oktober til og med søndag den
23. oktober.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd
Janne Rützou, tennis:
JR takkede for forbedringerne på bane 5. JR spurgte til en slå mur og nogle møbler til
terrassen, hvilket BK sagde vil være på plads til foråret.
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JR mente, at Pauli Jensen måske skulle have lidt hjælp til pasning af banerne. BK og
HB vil drøfte dette med Pauli.
Steffen Moe, badminton:
SM fortalte, at der i afdelingen nu satses på flere juniormedlemmer hos både
bredden og eliten.
For at hjælpe på afdelingens økonomi er tilskuddet til de unges turneringsdeltagelse
skåret væk fra denne sæson.
Der er kommet ny cheftræner for juniorerne, Jonas Rasmussen.
SIF Gruppen har sponseret en minibus, som kan anvendes til at hente børnene
direkte fra skole og samtidig til transport af 1. holdet til dets udekampe.
Afdelingsudvalget vil ved det kommende medlemsmøde i foråret 2017 søge en
foryngelse af udvalget.
Tom Gudmandsen, fodbold:
1. holdet spiller nu i Danmarksserien, og med 6 til 7 af vores egne spillere er de
kommet godt fra start.
Afdelingen arbejder på en omlægningen af kontingentsatserne. De ønsker at forenkle
det, så der bliver færre satser. For nogen betyder det en stigning og for andre et fald.
Provenuet forventes af være ca. det samme som hidtil.
Michael Bartholdy, skydning:
Afdelingen har haft 3 skytter med til DM i terrænskydning.
Old Boys deltager igen i år i riffelturneringen.
Én yngre skytte har deltaget og vundet DM i tjenestepistol. Stort tillykke.
7) Eventuelt
Der blev efterlyst en måde vi kan udgå slikkepinde over alt i foreningen. Nogle
foreslog en præmiering for indlevering af pindene, men en løsning blev ikke fundet.

Næste møde i bestyrelsen bliver 1/11 2016

Mødet sluttede kl. 21.15
Referat: Henrik Baaner

