Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 21. september 2020. De fremmødte
deltagere var Bue Kjems, Steen Fürstnow, Henrik Parkhøi, Janne Rützou, Lars Balling, Tom
Gudmandsen og Claus Buhl
Afbud: Jakob Grandahl
Referat: Lars Weis

Godkendelse af mødereferat:
Referat fra den 15. juni 2020 blev godkendt uden bemærkninger.
Indkomne sager:

Opdatering i forbindelse med Covid – 19:
LW gennemgik den nuværende situation på COVI-19. Afdelingerne har håndteret de enkelte tilfælde
på bedste vis.
Ny tilmeldingsform til SIF´s venner:
BK gennemgik fremsendte forslag fra SIF´S venner. CB og Morten Bergh undersøger de tekniske
mulighederne for at man ved indmeldelse i SIF også har muligheden for at melde sig ind i SIF´s
venner. Eller om der på anden måde kan hjælpe SIF´S venner med indmeldelser.

Brik opdatering:
LW orienterede om opdateringen af brikkerne. Formålet med opdateringen er, at få ryddet op i
databaserne, idet det har vist sig, at det ikke er alle der har behov for adgang/må have afgang, der
har fået slettet deres brik adgang.

Restaurantens åbningstider:
JR ønsker nye åbningstider i SIFFEN i uge 27 og 32 f.eks. fra 11:00 til 18:00 -.
LB og TG har et ønske om mere sund børne mad i SIFFEN.
BK udarbejder notat om SIFFENS åbningstider og vareudbud i ugerne 27 og 32.

Regnskab og budget ved Claus Buhl:
CB gennemgik prognosen for 2020. På grund af COVI-19 ser det ud til et lille underskud på kr.
11.000,Vi har nedgang i indtægter på spinning, udlejning af gymnastiksalen og en enkelt sponsor. Dette kan
henføres til COVI-19.
Vi har er besparelser på 125.000 på personale omkostningerne.
CB gennemgik BUDGET 2021. Vi budgetterer med et kr. 0,- resultat.

Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems:
BK informerede om det kommende hegn rundt om fodboldbanerne. Start er planlagt til 19. oktober
2020 og skal færdiggøres inden udgangen af 2020.
BK har været i dialog med GK med hensyn til vores halprojekt. Vi afventer svar.
Den fremsendte ansøgning om lys på tennisbanerne ligger stadigvæk hos Gentofte Kommune. Vi
afventer deres afgørelse.
Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling:
Ingen meddelelser.

Meddelelser fra sekretæren ved Lisbet Elkjær:
Næste klubrumspulje er 1. december 20.

Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis:
LW gav en status på vores udfordringen med ”unge mennesker” der bruger SIF som deres fristed.
Det er lykkedes os, delvis at holde dem væk ved at lukke/låse flere døre samt fysisk være tilstede i
løbet af weekenden.

Meddelelser fra badminton ved Henrik Parkhøi:
Der afholdes Grand Prix stævne i SIF badminton den 25-27. september 20. Badminton har lavet en
flot plan for afvikling – således at de mange COVI-19 restriktioner kan overholdes.
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Meddelelser fra fodbold ved Tom Gudmandsen ( Jakob Grandahl ):
TG gennemgik COVI-19 begrænsningerne i forbindelse med afvikling af kampe hvilket bl.a. medføre
at tilskuere skal sidde ned. Derfor ønskes 100 nye klapstole til afvikling af 2. divisionskampe. De
indkøbes.
TG ønsker ikke private arrangementer i restaurationen når der spilles 1. holds kampe.
TG ønsker at søge klubrumspuljen om nye mål med hjul.

Meddelelser fra tennis ved Janne Rützou:
JR – Mikkel Schultz er startet i SIF som cheftræner.
JR ønsker at få malet gulvet i tennishallen. Hvilket BK ikke mente stod for, gulvet er besigtiget i
foråret med GKs folk og fundet ok. BK og LW vil endnu engang besigtige gulvet.

Meddelelser fra skytterne ved Steen Fürstnow:
Ingen meddelelser

Eventuelt:

Næste møde er 26/10-2020 kl.19:15

Lars Weis, Forretningsfører

Dato for godkendelse
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