Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Skovshoved Idrætsforening blev afholdt den 26. oktober 2020. De fremmødte deltagere
var Bue Kjems, Henrik Parkhøi, Janne Rützou, Lars Balling, Lisbet Elkjær, Jakob Grandahl og Claus Buhl
Afbud: Steen Fürstnow
Referat: Lars Weis

Godkendelse af mødereferat:

Referat fra den 21. september 2020 blev godkendt uden bemærkninger.
Indkomne sager:

Ny tilmeldingsform til SIF´s venner:
Simon Melby (SM) har fremsendt et forslag om en alternativ tilmeldingsform til SIFs venner. I den
forbindelse havde Morten Bergh (MB) lavet et forslag på en tilmeldingsform, i form af en annonce, liggende
på klubmodul.
Det blev aftalt at denne annonce for SIFs venner kan ligger i klubmodul på siden ved indmeldelses.
Herudover kan annoncen vises på vores SIF infoskærm.

Notat om restaurationens åbningstider i uge 27 og 32:
BK gennemgik det fremlagte notat om servering til camps i ugerne 27 og 32. SIFFEN vil holde åbent, alle
hverdage, i begge uger i perioden kl. 10:30 til 16:30. Notatet blev godkendt.
I forbindelse med ovenstående blev der talt om muligheden for et alternativ til SIFFENs TOAST. Et sundt
alternativ. Der blev også talt om muligheden for at kunne købe sundt mad / drikke tidligere på dagen – i
perioden 15:00 – 17.30. I den forbindelse tager BK en snak med SIFFEN om muligheden for smoothies og
pastasalat.

Regnskab og budget ved Claus Buhl:

Ved bestyrelsesmødet 21. september 20 havde CB fremlagt og gennemgået forventningerne til året 2020
og budget for 2021.
CB havde ingen yderligere bemærkninger til forventningerne til 2020 og budget 2021. Hermed er 1
behandling af budget for Fællesskabet godkendt.
BK gennemgik anlægsbudgettet og der var ingen bemærkningen.

Meddelelser fra formanden ved Bue Kjems:
COVID – 19 kan sætte en stopper for de kommende aktiviteter i SIF. Herunder bestyrelsens julefrokost og
juleafslutning. Vi afventer regeringens meldinger om retningslinjer. Herefter vil vi meddele om omfanget af
de kommende aktiviteter.

Meddelelser fra næstformanden ved Lars Balling:
Ingen meddelelser.

Meddelelser fra sekretæren ved Lisbet Elkjær:
Næste klubrumspulje er 1. december 20.
Møde i SIG den 27.10.20.

Meddelelser fra forretningsfører ved Lars Weis:
LW gav en status på COVID-19.
.
Meddelelser fra badminton ved Henrik Parkhøi:
HP orienterede om den forestående U13 eliteturnering i SIF. Her lånes hallen i CBK. Turneringen spilles med
mange COVId-19 restriktioner.
Der udover spiller Liga holdet deres holdkampe. Dette sker med begrænset mulighed for tilskuere.

Meddelelser fra fodbold ved Jakob Grandahl :

På grund af COVID-19 er SIF fodbold forpligtet til at kunne fremvise en tilskuerliste i tilfælde af smitte. I den
forbindelse anvender SIF fodbold et nyt elektronisk billetsystem. Dette betyder at alle tilskuere til 2
divisionskampene enten køber billet online eller via Mobilepay. Således kan SIF fodbold fremvise en
tilskuerliste

Meddelelser fra tennis ved Janne Rützou:
På trods af restriktionerne ved COVID-19 arbejdes der løbende på nye tiltag. Blandt andet Åben Bane mod
betaling samt ungdomstræning lørdag morgen. I den forbindelse låner Tennis Multihallen fra 08:00 – 12:00
af Fodbold.
JR spurgte ind til muligheden for en automatisk hoveddør. BK og LW oplyste, at det allerede har været
drøftet, men at der også er minuser der skal tages med i betragtning, det er en løsning som vi igen kigger på
og tager stilling til i det nye år, indtil da henstilles der til, at man bruger spritten lige inden for døren.

Meddelelser fra skytterne ved Steen Fürstnow:
Ingen meddelelser

Eventuelt:

Næste møde er 14/12-2020 kl. 17:30

Lars Weis, Forretningsfører

Dato for godkendelse

