Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 20. april 2020. De fremmødte
deltagere var Bue Kjems, Lars Balling, Steen Fürstnow, Jakob Grandahl, Henrik Parkhøi, Janne
Rützou og Claus Buhl.
Afbud: Lisbet Elkjær
Referat: Lars Weis

Godkendelse af mødereferat:
Referat fra den 27. januar 2020 blev godkendt uden bemærkninger.
Indkomne sager:
Procedure med at mindes døde medlemmer.
Bestyrelsen vedtog at ændre beslutningen om ikke at nævne døde ved generalforsamling. I
fremtiden mindes vi de døde ved den årlige generalforsamlingen.

Procedure for indskrivning i fælles kalender samt afgifter i SIFFEN.
I forbindelse med selskaber i restaurant SIFFEN vedtog bestyrelsen at tage 1200 kr. i afgift for
selskaber over 25 personer og kr. 600,- for selskaber under 25 personer. Afgiften er en
rengøringsafgift. Vi ønsker en bedre rengøring efter et afholdt selskab – stort eller lille.
Aktiviteterne i SIF skal bookes i kalenderen på www.skovser.dk. Kontoret tager sig af det
administrative arbejde men alle afdelinger meddeler så hurtigt det er muligt arrangementer i deres
afdeling. Vi arbejder med ” Først til mølle ” princippet.

Drøftelse af diverse forhold i forbindelse med Covid - 19
Bestyrelsen drøftede den økonomiske konsekvens i forbindelsen med Covid 19. Medlemmer kan
formelt set ikke kræve at få en del af kontingentet retur som følge af indstillede aktiviteter.
Kontingent er betaling for et medlemskab af en forening – og ikke for en specifik ydelse. Bestyrelsen
drøftede derfor om – og i hvilket omfang træningstimer skal tilbagebetales. Bestyrelsen besluttede
at hver afdeling selv tager stilling til i hvilket omfang der foretages tilbagebetaling af træningstimer.

Regnskab og budget ved Claus Buhl:
CB gennemgik medlemsoversigten for hver forening. Samlet set er der en lille tilbagegang fra 31/122019 til 20/4-2020.
Morten V Berg overtager Claus Buhl´s opgaver i forbindelse med Klub Modul og har fremadrettet
kontakten til afdelingerne.
Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems:
BK informerede om at vi har fremsendt tilbud til GK om ny og bedre belysning i badmintonhallen.
Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling:
Ingen meddelelser.
Meddelelser fra sekretæren ved Lisbet Elkjær:
LE var ikke tilstede
Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis:
LW orienterede om ansættelsen af Morten V Berg som medlemskoordinator pr. 1.4.2020. Som
medlemskoordinator varetages det daglige arbejde med foreningens medlemmer.
LW orienterede om det nye kommunikationskoncept. Vi ønsker en bedre information til foreningens
medlemmer. Derfor investeres der i nye skærme og et software program målrettet vores ambitioner.

Meddelelser fra badminton ved Henrik Parkhøi:
HP orienterede om de indgået sponsoraftaler for 2020 med Maj Invest og SIF Gruppen.
HP orienterede om Covid 19’s indvirkning på sponsormulighederne. Situationen gør det svært at
fastholde sponsorindtægterne på samme niveau som tidligere.

Meddelelser fra fodbold ved Jakob Grandahl:
JG orienterede om det kaos der er om fodbold afvikling i DK lige nu.
Vores 1 hold i 2. division er hårdt ramt idet antallet af kampe kan blive reduceret fra 16 kampe til 11
kampe. Antallet af kampe afhænger af hvornår 2. division kan genoptages.
Ungdomsfodbolden ligger også stille. Udsigten til at komme i gang igen før sommerferien er meget
dårlige.

Meddelelser fra tennis ved Janne Rützou:
Intet nyt.
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Meddelelser fra skytterne ved Steen Fürstnow:
Intet nyt

Eventuelt:
Næste møde er 15/6-2020 kl.19:00.

Lars Weis, Forretningsfører

Dato for godkendelse
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