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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:

Tirsdag den 12. december 2017, kl. 17.30 – 19.00

Sted:

Bestyrelseslokalet

Til stede:

Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Henrik Parkhøi, Tom
Gudmandsen, Einar Jart (skydning), Janne Rützou og Henrik Baaner
(referat)

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10.10.2017
Godkendt.

2) Indkomne sager
A) Vedtagelse af foreningens budget for 2018.
Med mødeindkaldelsen havde mødedeltagerne modtaget en oversigt over
budgetudkastet for de 4 afdelinger og fællesskabet.
CB forklarede, at der ikke er store ændringer i fællesskabets budget, som i øvrigt blev
drøftet på seneste bestyrelsesmøde, blot er afdelingernes bidrag forhøjet med de
sædvanlige 2 %. Der er mindre forskydninger på både indtægts- og udgiftssiden fra
2017. Samlet udviser budgettet for 2018 for fællesskabet et 0-resultat.
Budgettet for badminton i år 2018 udviser et overskud på kr. 111.490,-. Dette
hænger sammen med, at der for nærværende er et underskud p.g.a. fejl i
periodiseringen af indtægter tidligere. Overskuddet fremkommer ved, at en sponsor
har lovet en 3-årig hjælp for at retter op på tidligere ”synder”, samt at der er kommet
flere juniorspillere til, og at der følges langt bedre op på disses indbetalinger af
kontingent og træningsgebyrer.
Tennisafdelingens budget udviser et lille overskud på kr. 210,-.
Budgettet for fodbold udviser et underskud på kr. 103.600,-. Det skyldes først og
fremmest, at 1. holdet skal på en række ture til Jylland for at spille udekampe. Vi vil
dog modtage penge fra Divisionsforeningen, hvilket dog er afhængigt af vores
placering i rækken, og derfor vanskeligt at budgettere. Der er dog en
hensigtserklæring fra Erhvervsklubben om at dækket underskuddet.
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Skydningen går først i gang omkring 1/3 2018, hvor ombygningen af skydekælderen
skal stå færdig. Da der også har været lukket i den sidste del af 2017, vil der kun blive
opkrævet ½ kontingent for 2018, hvilket betyder afdelingen budgetterer med at
komme ud med et mindre underskud på kr. 3.880,-.
Samlet set ser det således ud:
Fællesskabet

kr. 0

Badminton

kr. 111.490

Fodbold

kr.-103.600

Skydning

kr. -3.880

Tennis

kr.

I alt

kr. -5.780

210

Budgetterne for år 2018 blev herefter vedtaget.
BK udleverede en oversigt over større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Han
gennemgik herefter de enkelte punkter, som var opført i vilkårlig orden og forklarede
bl.a. posten, aptering af skydebaner, som skyldes, at vi igen ikke kan forvente penge
fra Gentofte Kommune til indretningen af skydekælderen, når arbejdet med
ombygningen er tilendebragt.
Bestyrelsen har ved en tidligere lejlighed givet tilsagn om SIF’s egen betaling i
forbindelse med dette byggeri.
CB fortalte, at han vil regulere kontingenterne med 2% med mindre afdelingerne har
ønske om andet. Nyt kontingentregulativ er efterfølgende udsendt og godkendt.

B) Drøftelse af Dit SIF’s fremtid
CB og BK foreslog på baggrund af debatten i sommer og tilbagemeldingerne fra vore
medlemmer, at der ikke fremover vil blive udarbejdet et fysisk Dit SIF, men at de
penge foreningen har anvendt til produktion, udbringning m.m. af bladet bruges til
en lønnet person der forpligtes til at skriver artikler med faste mellemrum, f.eks.
hvert kvartal om begivenheder i foreningen, og at disse artikler lægges på
foreningens hjemmeside og siden havner i det historiske arkiv, som omdøbes til Dit
SIF.
Desuden vedtoges det at der udsendes nyhedsbreve til medlemmernes mailadresser,
når der er indlagt en ny artikel på hjemmesiden.
Bestyrelsen var enige i dette, som blev vedtaget.
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C) Drøftelse af adfærd/opførsel i foreningen.
BK foreslog med baggrund i hans og andres iagttagelser af f.eks. henkastet affald,
manglende oprydning, almen færden i foreningen, at der bør iværksættes en
kampagne for at gøre medlemmerne, unge som ældre, opmærksom på, at vi alle vil
have glæde af, at man bruger affaldsbeholderene, tørre op efter sig, når man spilder
noget, skåner møblementet, og stiller det tilbage, hvor man har lånt det, ikke ridser
og griser væggene mv.
Det blev vedtaget, at det indskærpes overfor alle foreningens trænere, at de skal
medvirke til at ”opdrage” medlemmerne til, hvorledes man agere, så vi kan have
nogle rene og rare lokaler at være i, at der opstilles flere affaldsbeholdere, at der
udsendes en sms til alle medlemmer om emnet, at hele processen sker samtidigt, at
der bliver udarbejdet en humoristisk plakat med henstilling om at bruge de opstille
affaldsspande, at foreningen selv optimere rengøringen og at restauranten ligeledes
forbedre afrydningen og aftørringen af bordene. BK drøfter med restauratøren, om
der kan findes et sted, hvor man kan stille brugt service m.m.

D) Mødeplan for 2018
BK havde udarbejdet et forslag til mødeplan for år 2018, og dette var udsendt til
bestyrelsen ved mødeindkaldelsen.
Der blev vedtaget nogle enkelte tilretninger og en ny oversigt er udsendt til
bestyrelses medlemmer.

3) Regnskab og budget
Se punkt 2 A ovenfor.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK fortalte, at renoveringen/ombygningen af skydekælderen går som planlagt. Dog
har der være nogle svipsere fra entreprenørens side, i form af, at de uden varsel har
haft lukket for vandet i flere timer, og et medlem er kommet til skadet ved et fald
over fejlplaceret materialer.
BK gjorde opmærksom på, at Skovshoved grundejerforeningens blad, Skovseren, har
fået ny redaktør, og at denne efterlyser materiale bl.a. fra Skovshoved
Idrætsforening.
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BK efterlyste en person, som kan hjælpe med at lægge materiale ind på det
elektroniske arkiv, som fremover skal hedde Dit SIF.
SIF Gruppen fylder 100 år i 2018. Jubilæumsfesten afholdes her i tennishallen i SIF
24/8 2018.
BK viste eksemplarer af den rekvisition, som er blevet fremstillet til afdelingernes
brug af restauranten. Brugen af denne rekvisition bliver obligatorisk fra nytår.
LE fortalte, at sportsgruppen har bevilget penge fra Klubrumspuljen til
badmintonafdelingens indkøb af tællekasser m.m. I bedes, som tidligere meddelt, i
fremtiden huske at sende ansøgninger via foreningens kontor for at koordinere og
strømline indsendelser.
Der er kommet en ½ mill.kr. ekstra i klubrumspuljen i 2018 først og fremmest til
klubrum.
LE gjorde atter opmærksom på at minibusser kan lånes ved ungdomsskolen, såfremt
busserne er ledige.
LE orienterede om det fælles julearrangement 16/12.

5) Meddelelser fra forretningsføreren
HB berettede, at der har være et indbrud i fodboldtårnet. Formegentlig er der ikke
stjålet noget. Der går rygter om, at nogle unge sidder under halvtaget ved tårnet og
ryger hash. Vi vil have ekstra øje for dette i den kommende tid.
Vi vil i år 2018 være nødsaget til at bruge nogle midler til at forny og forbedre
redskaber i motionsrummet, da en del af disse er noget slidt.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd
Janne Rützou, tennis:
Afdelingen kører i øjeblikket en kampagne for at komme gratister til livs.
JR havde nogle bemærkninger til den generelle rengøring af bl.a. tennishallen
Einar Jart, skydning:
Der er blevet ryddet op i rækken af restanter. En del kontingenter er kommet ind, og
resten er blevet slettet som medlemmer.
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Henrik Parkhøi, badminton:
Afdelingen afholdt den 1. december et arrangement med spisning i forbindelse med
en liga hjemmekamp. Der deltog ca. 150, hvilket absolut er tilfredsstillende.
Foreningen har atter i år vundet Københavnerpokalen (Bedste klub ved
ungdomsmesterskaberne)
Tom Gudmandsen, fodbold:
Afdelingen prøver i øjeblikket at få DBU til at forlænge dispensationen til at vores 1.
hold fortsat kan spille på Krøyersvej. Mere om dette senere.

7) Eventuelt
Intet.

Næste møde i bestyrelsen er 20/2 2018, kl. 19.15

Mødet sluttede kl. 19.00
Referat: Henrik Baaner

