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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:

Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 19.15 – 21.00

Sted:

Bestyrelseslokalet

Til stede:

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

Afbud:

Claus Bech og Lisbet Elkjær

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 12.12.2017
Godkendt.

2) Indkomne sager
A) Generalforsamling 13.03.18
Bestyrelsen var enige om at foreslå Ole Larsen som dirigent på den kommende
generalforsamling.
BK spurgte om der var nogle indstillinger til æresbevisninger på generalforsamlingen.
Bue fortalte, at et medlem har fremsendt et forslag til ændring i foreningens love
vedrørende rygning indendørs. Det blev besluttet at støtte forslaget, som følger en af
bestyrelsen tidligere vedtaget retningsregel.
Bestyrelsen mødes kl. 19.00, som de tidligere år, for kort at gennemgå gangen for
mødet.

B) Fordeling af banetider i multihallen.
Punktet var taget med på dagsorden, da JR havde kommentarer til den plan, som
haludvalget har lagt for den kommende sæson.
De tidligere vedtagne principper for fordelingen af tiderne i multihallen blev kort
drøftet, og JR mente, at det er en fejl, at der står, at bestyrelsen ”nikker” til
haludvalgets plan for timerne i hallen, såfremt udvalget er blevet enige. JR mente, at
det oftest vil være en ren forms sag at acceptere udvalgets beslutning, men at det
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skal være muligt for bestyrelsen at ændre i udvalgets forslag, såfremt bestyrelsen
finder det nødvendigt. Ellers er principperne gode nok.
TG mente, at det sikkert kunne lade sig gøre at flytte deres tildelte timer om
onsdagen til torsdag.
Bestyrelsen afventer et nyt forslag fra haludvalget.
BK sagde, at tildelingen af tider i multihallen, hvis vor ansøgning om etablering af
kunstgræs på de eksisterende græsfodboldbaner imødekommes, i så fald kan der
spilles på disse hele året. I det lyset kan centres omkring disse baner, så lyset ikke
genere omkringboende.
Endvidere findes der også en mulighed for at lægge et dække over de udendørs
tennisbaner, så der kan spilles fodbold på disse om vinteren.
Spændende og se, hvad der sker.

C) Drøftelse af persondatalovens krav til foreningen.
Med mødeindkaldelsen var udsendt DGI’s vejledning til idrætsforeninger om
behandling af personoplysninger. Bilag til denne vejledning var ikke medsendt, men
følger med nærværende referat.
JR fortalte, at der egentlig ikke er store ændringer fra, hvordan reglerne er i dag.
Dog skal bemærkes, at der kan pålægges store bødekrav, såfremt man ikke
overholder loven. Det er vigtigt, at vi ikke beholder oplysninger om
medlemmer/trænere m.fl. mere end 1 år efter disse har forladt foreningen.
Vi skal også etablere en politik og en fortegnelse over vores måde at behandle
personoplysninger. PT beder vi ikke om flere oplysninger end den kommende lov
giver os ret til.
BK har efterfølgende haft fat i fritidschef ved Gentofte Kommune, Stig Eiberg, som
oplyser, at kommunen også vil udsende retninger og vejledning til foreningerne
inden lovens ikrafttræden.

3) Regnskab og budget
Med mødeindkaldelsen fulgte 1. udkast til årsregnskab 2017 fra revisor.
CB fortalte, at foreningen har et overskud kr. 406.061.
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Det kommer således:

Fællesskabet:

kr. 195.267

Badminton:

kr. 155.678

Fodbold:

kr. 29.827

Skydning:

kr. 18.687

Tennis:

kr.

6.602

CB fremhævede også at medlemstallet er steget med 62,
Der er større indtægter end budgetteret.
Badmintonafdelingens indtægter fra sponsorer lægges om til at følge
badmintonsæsonen
Foreningens likviditet er pæn. Vi skal imidlertid selv betale en pæn del af prisen for
skydebanernes ombygning til 3,3 mill. kr. CB ønskede bestyrelsens holdning til
placeringen af beholdningen. Der var enighed om ikke pt. at foretage investeringer.
Egenkapitalen udgør samlet 1,9 mill kr. og alle afdelinger og fællesskabet har pæne
egenkapitaler.
Det var CB’s fornemmelse, at der nu er langt færre restancer end, der tidligere har
været.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
BK fortalte, at 15 meter skydebanerne er blevet godkendt, men at der er opstået en
tvist mellem entreprenøren og skydebaneforeningen om nogle ting på 25 meter
banen, så den er endnu ikke godkendt.
EJ fortalte, at afdelingen afvikler KM på 15 meter banen fra 1/3 2018.
BK foreslog, at bestyrelsen afholder et temamøde om Gentofte Kommunes, DGI’s og
DIF’s idrætspolitik, når der foreligger et udkast til samarbejde med foreningen.

5) Meddelelser fra forretningsføreren
Den forløbne periode har været meget præget af regnskabsafslutning, så der var
ingen meddelelser fra forretningsføreren.
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6) Meddelelser fra afdelingsformænd
Janne Rützou, tennis:
Afdelingen overvejer at etablere en erhvervsklub, men at bidrag her fra eller via
andre sponsorater ikke kan indeholde betaling af kontingenter, da dette kan opfattes
som skatteunddragelse.
Afdelingen er begyndt at afvikle ranglistekampe.
Der er standerhejsning lørdag den 5. maj 2018. Afdelingen er blevet spurgt om man
vil deltage med hjælp i forbindelse med, at der afvikles Davids Cup i Gentofte Tennis
Klub.
Einar Jart, skydning:
Afdelingen afholder sit første udvalgsmøde 21/2 2018.02.28 EJ er villig til at stille op
til valg som formand for skytteafdelingen.
Henrik Parkhøi, badminton:
Afdelingens medlemmer har haft succes ved bl.a. at være med til at vinde EM for
hold for både damer og herrer. Et medlem er udtaget til U17 landsholdet og et
medlem har vundet sølv ved EM i herredouble for U15. Flot.
Tom Gudmandsen, fodbold:
TG fortalte afdelingen vil have meget gavn af anlæggelse af 2 kunstgræsbaner i
stedet for de 2 græsbaner. Afdelingen vil således kunne spille hele året på
kunstgræsset, hvis der også etableres dræn, opsættes nyt hegn, og der kommer
direkte lys på banerne.
Afdelingen har indstillet til DBU, at der etableres kontraktfodbold i Skovshoved IF.
7) Eventuelt
Intet.
Næste møde i bestyrelsen er 9/4 2018, kl. 19.15
Husk der er formøde til generalforsamlingen 13/3 2018, kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 19.00

Referat: Henrik Baaner

