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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:

Tirsdag den 2. maj 2017, kl. 19.15 – 20.45

Sted:

Bestyrelseslokalet

Til stede:

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

Afbud:

Lisbet Elkjær og Michael Bartholdy.

Inden bestyrelsen startede på dagsordenen ønskede JR et punkt
behandlet på bestyrelsesmødet, hvilket bestyrelsen gav tilsagn om.

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 4.04.2017
Godkendt.

2) Indkomne sager
A) Drøftelse af etablering af fælleskalender
På forrige bestyrelsesmøde var det blevet besluttet, at deltagerne til dette møde
skulle komme med indspark til, hvilke arrangementer m.m. der bør tages med på den
nye fælles kalender.
Med mødeindkaldelsen var udsendt et bilag udarbejdet af BK og HB med forslag over
emner til kalenderen. På mødet havde deltagerne diverse forslag til yderligere
emner, som burde medtages. En nu udvidet liste udarbejdet på baggrund af diverse
indspark følger med dette referat.

B) Personsag
Da der havde været en episode, som JR ønskede at høre bestyrelsens indstilling til,
blev dette behandlet som en personsag.
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3) Regnskab og budget
CB udleverede afdelingsregnskaberne til afdelingsformændene til egen opfølgning
uden yderligere kommentarer. Regnskabet for fællesskabet blev ligeledes udleveret
uden væsentlige kommentarer, dog er der sket et fald i indtægterne for passive.
Kontoen for småafskaffelser uden tilskud fra Gentofte Kommune følges nøje, da
momsen ikke kan pilles af denne, og saldoen meget let kan løbe i vejret. Samlet set
følger regnskabet for fællesskabet dog budgettet.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK fortalte at renoveringen af skydekælderen forventes at starte i september og
endeligt færdigt i februar 2018.
CB fortalte, at der er planlagt en sommerfest for hele foreningen m.fl. søndag den
11. juni med start kl. 11.00, og den slutter senest kl. 16.00. Der vil være diverse
konkurrencer, underholdning m.m.
Sponsorer, præmier og restauratør er klar. Invitation udsendes i næste uge.

5) Meddelelser fra forretningsføreren
Efter Swipp er stoppet har vi ansøgt om at kunne modtage Mobil Pay. Behandlingen
har desværre trukket meget i langdrag, så det er endnu ikke muligt at betale på
denne måde.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd

Janne Rützou, tennis:
Standerhejsningen måtte desværre p.g.a. vejret udsættes til på lørdag kl. 10.00, hvor
vejet forhåbentligt arter sig. Der hygges med spil, hoppeborg, pølser m.m.
Klubben vil i den kommende sæson have 16 turneringshold.
Medlemsmødet afholdes 16/5.

Steffen Moe, badminton:
Badmintonafdelingen afholder medlemsmøde 8/5.
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Ligafinalen spilles på torsdag den 4. maj i Frederiksberghallerne mod Team SkælskørSlagelse. (Vi vandt, stort tillykke).

Tom Gudmandsen, fodbold:
Det går 1. holdet rigtig godt i øjeblikket, og de kan ”risikere” oprykning, hvilket der
skal tages højde for. TG mener godt vi kan afvikle eventuelle hjemmekampe i en
højere række med en dispensation fra DBU.
TG spurgte til, om foreningen nogensinde har haft en maskot, hvilket ingen kunne
mindes. Gode forslag til en sådan modtages gerne.

7) Eventuelt
Der var en drøftelse om en eventuel indstilling til Nordea’s indendørs pris.

Næste møde i bestyrelsen er 15/6 2017

Mødet sluttede kl. 20.45
Referat: Henrik Baaner

