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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 19.15 – 20.50

Sted:

Bestyrelseslokalet

Til stede:

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

Afbud:

Claus Bech og Tom Gudmandsen

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.02.2017
Godkendt.

2) Indkomne sager
A) Drøftelse af indgangsforholdene fra Exnersvej
BK gav et referat af, hvad der hidtil er sket i sagen omkring adgangsforholdene til
foreningen fra Exnersvej, og hvad SIF og Gentofte Kommune har gjort for at
tilfredsstille vores genboere i den anledning.
Bestyrelsen gav fuld opbakning til BK for hans ageren i sagen og mente ikke, at vi kan
gøre mere for nuværende.
Det aftaltes, at BK udarbejder et notat over forløbet af ”sagen”.

B) Drøftelse af etablering af fælleskalender
Der har været udtrykt ønske om en fælleskalender på foreningens hjemmeside. Det
skulle så være muligt for autoriserede at indsætte meddelelser om forskelle
arrangementer i foreningens regi.
Bestyrelsen drøftede, om hvilket kalendersystem som i så fald skal benyttes. Der
findes et system, som er tilknyttet Klubmodul, men BK finder ikke dette system
særlig brugervenligt. Outlook kan også være en mulighed.
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Det aftaltes sagen undersøges nærmere til næste bestyrelsesmøde.
Der var ligeledes en drøftelse af, hvad der er relevant at få med i en sådan
fælleskalender. Det aftaltes at bestyrelsesmedlemmerne til næste møde kommer
med oplæg til principper for, hvad der bør tages med i fælleskalenderen.

3) Regnskab og budget
CB havde ingen kommentarer til regnskabet for nærværende.
Han havde til mødet udarbejdet en oversigt over medlemsudviklingen i foreningen
og havde følgende kommentarer til tallene.
Badminton: Pæn fremgang i antallet af ungdomsmedlemmer.
Fodbold: Antallet er faldet, men forventes atter at stige i forbindelse med at
græssæsonen atter kommer i gang.
Skydning: Nogenlunde uændret medlemsantal.
Tennis: Tallene er endnu lidt usikre, da udendørssæsonen endnu ikke er startet.
Flotte tal for deltagerantal på motionisttræningen

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK fortalte at der er deadline for DIT SIF til påske. Han efterlyste oplysninger om
sportslige resultater fra afdelingerne.
BK kunne også fortælle, om den kommende renovering af skydekælderen.
Finansieringen er på plads. Entreprenøren skal igen have efterregnet sine tidligere
accepterede tilbud. Hvis alt går vel, forventes arbejdet at starte i september 2017.
Kontrakten på arbejdet forventes underskrevet omkring påske.
Fodboldtårnet, som er placeret på tennisgavlen mod vest, er nu næste færdigt. Det
kommer til at indeholde 2 halvtage, et speakerrum samt et udskænkningslokale/bod.
Arbejdet med overgangen fra terrassen til balkonen i tennishallen er også næsten
færdig.
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Arbejdet med at indrettet og male multihallen efter multihaludvalgets ønsker er
påbegyndt og forventes afsluttet i løbet af sommeren.

5) Meddelelser fra forretningsføreren
Ingen

6) Meddelelser fra afdelingsformænd

Janne Rützou, tennis:
Tennisafdelingen afholder standerhejsning 29/4
Der afholdes medlemsmøde 17/5, hvor 4 af udvalgets medlemmer træder tilbage. JR
undersøger mulighederne for at finde erstatninger for de afgående
udvalgsmedlemmer
Steffen Moe, badminton, fodbold:
Badmintonafdelingen afholder medlemsmøde 8/5
Ligafinalen spilles 4/5 i Frederiksberghallerne mod Team Skælskør-Slagelse.
Michael Bartholdy, skydning:
MB udtrykte stor glæde over, at arbejdet med renoveringen af skydebanerne nu
endelig synes at kunne påbegyndes til september. Det vil dog ikke i byggeperioden
være muligt at anvende lokalerne.

7) Eventuelt
Intet
Næste møde i bestyrelsen er 2/5 2017
Mødet sluttede kl. 20.50
Referat: Henrik Baaner

