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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tid:

Mandag den 11. juni 2018, kl. 19.15 – 20.40

Sted:

Bestyrelseslokalet

Til stede:

Bue Kjems, Lars Balling, Claus Buhl, Bent Strøm (badminton), Tom
Gudmandsen, Einar Jart, Janne Rützou og Henrik Baaner (referat)

Afbud:

Lisbet Elkjær og Henrik Parkhøi.

Inden mødet startede blev Lars Balling budt velkommen som ny næstformand. Han gav en kort
præsentation af sig selv.

1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 07.05.2018
Godkendt.

2) Indkomne sager
A) Multihallen. Bilag vedlagt.
Der var en længere debat om principperne for endelig vedtagelse af
fordelingsplanerne. Man enes om en om-formulering af memo fra Peter Huusom i
punkt 4, underpunkt a, så det lyder således:
”Såfremt der er et enigt fordelingsudvalget har bestyrelsen til hensigt at følge
indstillingen fra fordelingsudvalget.
B) Foreningens låge mod Exnersvej.
En del af bestyrelsen havde lige inden bestyrelsesmødet deltaget i et møde med
direktør Torben Frølich og fritidschef Stig Eiberg fra Gentofte Kommune om
foreningens udgangs forhold mod Exnersvej. Dette møde blev evalueret inden man
gik videre til næste punkt på dagsordenen.
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C) Spørgsmål om foreningens deltagelse i hensigtserklæring vedr. etablering af
tennishal. Bilag vedlagt.
Gentofte kommune har i øjeblikket fokus på svømme- og tennissporten, hvilket har
fået DGI til at opfordre kommunens tennisklubber, GTK, HIK og SIF til at fremsende
en hensigtserklæring om, at man sammen er interesseret i, at der etableres en
tennishal med 6 baner i Gentofte Sportspark. Bestyrelsen står bag beslutningen om
at fremsende en sådan hensigtserklæring, som BK er medunderskriver af.
D) Diskussion om SIF og persondataloven GDPR.
CB fortalte, at Klubmodul har fremsendt materiale til henholdsvis os som
administratorer af deres system og materiale til vores medlemmer vedr. GDPR
(”Person data lovgivningen”).
Materialet til medlemmerne kan desværre ikke bruges inden en omskrivning af
lokale årsager. CB vender tilbage snarest om dette.
JR fortalte, at tennisafdelingen har lavet et kort skriv på deres hjemmeside som
andre er velkomne til at bruge.

3) regnskab og budget
CB havde ikke noget regnskabsmateriale med til mødet. Efterfølgende har CB
fremsendt en medlemsoversigt.

4) Meddelelser fra formand, næstformand og sekretær
Der var ingen meddelelser fra formand, næstformand eller sekretær

5) Meddelelser fra forretningsføreren
HB fortalte, at han har kigget lidt på tallene for tildeling af ungdomstilskud fra
kommunen i den periode på 22 år, hvor han har været her. Det viser sig, at vi i 1996
fik ca. 65 % tilskud for hver krone vi opkrævede i ungdomskontingent, i dag får vi ca.
17 %.
Der vil i lighed med de øvrige år være åbent på kontoret hele sommeren, dog vil det
være i mere begrænset tid, hvilket selvfølgelig meddeles medlemmer m.fl. på
hjemmesiden og i foreningen.
Foreningen har været plaget af besøg af rotter. Bl.a. har der været et brud på en
kloakledning, hvilket har betydet, at vi har haft rotter i vores kælder, og at de
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desværre har angrebet nogle af de nye installationer. Problemet er nu løst og
kommunen har dækket udgifterne.
HB havde forespurgt om vi kan lave et fremstød for SIF’s Venner via mails til vore
medlemmer. Det mener JR desværre ikke vi kan p.g.a. GDPR.
Der er kommet et takkekort fra borgmesteren i forbindelse med BK’s repræsentation
af foreningen ved borgmesteren reception i anledning af hans jubilæum.

6) Meddelelser fra afdelingsformænd
Janne Rützou, tennis:
Den nye cheftræner, Kim, er startet og med god respons fra børn, voksne, forældre
m.fl.
Desværre har Sebastian sagt op, da han ikke få træningstider og familieliv til at gå op
i en højere enhed. Afdelingen er derfor nødsaget til at finde en afløser for ham.
Afdelingen synes fortsat desværre plaget af besøg af gratister. Alle opfordres til at
afhjælpe problemet. Man var enige om, at problemet desværre ikke kan afhjælpes
med låse på de udendørs baner.
Afdelingen har efter kritik fra nogle enkelte medlemmer nærmere undersøgt
banekapaciteten. Den er langt fra så dårlig, som kritikkerne hævder.
Tom Gudmandsen, fodbold:
1. holdet er blevet nr. 8 i 2. Division.
Afdelingen afholder ekstraordinært medlemsmøde 20/6 2018, hvor en ny
ledelsesstruktur skal til afstemning.
Vi afventer fortsat dispensationen for brugen af banen på Krøyersvej til fortsat brug
ved afvikling af divisionskampene.
Afdelingen skal have ny træner. Michael Jørgensen stopper, men der er indgået en
aftale med en ny træner.
Einar Jart, skydning:
Skydningen er gået i gang igen, men foreløbig kun på 15 meter banerne, da 25 meter
banerne forsat afventer udbedring af mangler ved ombygningen. Også 25 meter
banerne er nu godkendt af politiet.
Flere frivillige ledere er blevet aktiveret og skytteudvalget holder sammen med BK
møde med DGI den 19.06. for igangsætning af nye initiativer.
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7) Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen er 17/9 2018, kl. 19.15

Mødet sluttede kl. 20.40
Referat: Henrik Baaner

