
Mødereferat 
 

Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 28. oktober 
2019. De fremmødte deltagere var Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Steen 
Fürstnow, Nicolai Kragsholm, Janne Rützou, Jakob Grandahl og Lisbet Elkjær. 

Afbud fra Henrik Parkhøj 

Referat: Lars Weis 

Godkendelse af mødereferat: 
Referat fra den 23. september 2019 blev godkendt uden bemærkninger. 

Indkomne sager: 
Nedsættelse af et koordinerende sponsorudvalg. 

Det blev drøftet om et sponsorudvalg vil gavne koordineringen afdelingerne 
imellem samt øge mulighederne for flere afdelingssponsorer og 
hovedsponsorer. 

Der var ikke stor tilslutning til, at det var nødvendigt, men enighed om, at det 
grundlæggende er en god ide at samle kræfterne, men at der også er mange 
udfordringer forbundet dermed.  

Lars Balling kommer med et oplæg på hvordan det kan praktiseres. 

 

Regnskab og budget: 

Claus Buhl gennemgik det fremsendte budget for 2020. Budget 2020 
indeholder blandt andet en ny medarbejder i administrationen, en ny bus til 
brug for alle afdelinger, forhøjet rengøringsudgifter samt en forventet 
nedsættelse af vores vedligeholdelsesbudget. Derfor indeholder budget 2020 
også ekstraordinære afdelingsbidrags stigninger (se bilag). Disse blev 
gennemgået og godkendt, dog ikke uden bemærkninger. 

Janne Rützou ville have ført til referat, at hun er meget skuffet over 
bidragsstigningen på kr. 180.000. “Det er ikke rimeligt at tennisafdelingen 
skal bidrage med så meget i forhold til de andre afdelinger“. 



Side 2 

Bue Kjems og Claus Buhl redegjorde for at fordelingen er udarbejdet efter 
møderne med afdelingsudvalgene og ud fra de kriterier der har været 
gældende siden 2011. 

 

Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems: 

Bue orienterer kort om skydebanernes ventilationsanlæg og den manglende 
færdiggørelse. Der er håb om at ventilationsanlægget kan være afsluttet inden 
årets udgang. 

 

Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling: 

Ingen meddelelser.  

Meddelelser fra sekretæren ved Lisbet Elkjær: 

Ingen meddelelser. 

 

Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis: 

Lars orienterede om den planlagte overvågning af stien mod Exnersvej. Der er 
indhentet et tilbud og opsætningen påtænkes i begyndelsen af 2020. 

 

Meddelelser fra fodbold ved Jakob Grandahl: 
Jakob beskrev 2. divisions holdets situation i bunden af rækken. SIF har ikke 
de økonomiske muskler der skal til for at gøre sig gældende i 2 division lige nu. 
Vi må spiller, med dem vi har, og må se hvor langt det rækker. 

På trods af 1 holdets udfordringer er der en rigtig god stemning såvel i ungdom 
som i senior afdelingen. 

Gode resultater for U13. 2 holdet i serie 2 ligger til oprykning. 3 holdet i serie 3 
ligger til oprykning.  

Vores baners tilstand efter den megen regn er en udfordring. Det var en 
skuffelse at kampen mod HIK måtte aflyses og flyttes til GVI. 

 



Side 3 

Meddelelser fra tennis ved Janne Rützou: 

Janne orienterer om de forskellige tennistiltag der tilbydes medlemmerne. De 
er alle sammen en succes. 

Klubrumspuljen skal søges 1 december 2019. Det er ønsket om lys på  bane 5 
og 6 vi ansøger om. 

 
Meddelelser fra skytterne ved Steen Fürstnow: 
Sten beskrev de udfordringer skytteudvalgt står overfor. Der skal findes en ny 
formand. Einar Jart stiller ikke op ved medlemsmødet sidst i november. 
Derudover arbejdes der på at skaffe flere unge medlemmer. 

  
Eventuelt: 

Næste møde er 9. december kl. 17.30 med efterfølgende fælles spisning med de 
4 udvalg kl. 18.45 

 

 

   
Lars Weis, Forretningsfører  Dato for godkendelse 

 


