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bestyrelsesmøde 27/1-2015 
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Tilstedeværende: 

Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), 

Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) 

Fraværende: 

Jonas Andersson (JA) 

Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse 

0. Mødestart 

0.1 Alle til stede? Forberedt til start? 
JA blev syg i sidste øjeblik og meldt afbud til formanden. 

0.2 Tegnstyrer og referent 
MZP er tegnstyrer. Anne Roslyng er referent. 

1. Siden sidst 

1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer) 
Oktober-referatet er godkendt og underskrevet. CH har det,. 

November-referatet skal findes frem til underskrivning. CH sørger for det. 

December-referatet skal underskrives og CH har det.  

Øvrige bestyrelsespapirer blev underskrevet, og CH har papirerne. 

Angående udsendelse af referater til udvalgsledere og revisorer blev det besluttet, at der ikke skal 

udleveres til udvalgslederne, som kan læse nyhederne på hjemmesiden, som CH laver. Der må være 

informationer nok.  

1.2 Korrespondanceliste (tegnstyrer) 
Fremover er det AWK der er ansvarlig for at sørge for at der er korrespondanceliste på papir til 

bestyrelsesmøder. Korrespondancelisten gennemgået. 

1.3 Nøgle til kontoret (CH, MZP) 
CH checker alle nøgler og dokumenterer. MZP har tilkendegivet at alle nøgler fra tidligere 

bestyrelsesmedlemmer er afleveret, så det er nu kun nuværende bestyrelse, der har en nøgle. 
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2. Økonomi og administration 

2.1 Økonomi 

2.1.1 Status indtil nu inkl. budgetopfølgning (KLN) 

Intet at fortælle idet der skal gennemgås årsregnskab 2014. 

Alle udgifter i 2014 skal være betalt inden 31. jan. 2015 og måske en uge senere, ellers er det på egen 

regning. CH skriver en email til udvalgsledere, om der mangler de sidste udbetalinger af regninger for 2014. 

Angående futsalindbetalinger og andre fodboldudeståender meddelte MZP, at der nu er to, der mangler at 

betale. De laves som tilgodehavende i 2015-regnskabet.  

MZP meddelte følgende i forbindelse med netbankadgangen til formanden: 

Danske Bank vil have oplysninger og underskrift af bestyrelsesmedlemmer. Banken ser, at Døvania ikke 

benytter bankens nye kundepakke til foreninger, og tilbyder derfor at omlægge vores konti, hvis dette 

ønskes. KLN kigger nærmere på tilbuddet. MZP sørger for en ny fuldmagtunderskrivning fra bestyrelsen til 

banken. 

2.1.2 Årsregnskab 2014 (CH, KLN) 

Årsregnskabet 2014 blev præsenteret for bestyrelsen, og regnskaberne for 2013 (pga rettelser fra forrige 

bestyrelsesmøde) og 2014 blev underskrevet.Derefter sørger CH for afsendelse af årsregnskaberne for 2013 

og 2014 til revisorerne Erik Geisler og Knud Søndergaard. Bagefter bliver de lagt på hjemmesiden. 

2.1.3 Forslag til omstrukturering af egenkapital for afdelinger (AWK) 

Bestyrelsen drøftede følgende: 

- Herrefodbolds egenkapital bør være på omkring 0 kr. 

- Det første trin er at fremstille forslagene til udvalgsledere, så de kan diskutere det til 

koordineringsmøde. 

- Det anden trin er at skriver en nyhed på hjemmeside med de to forslag og til sidst tage det op til 

generalforsamlingen.  

- AWK opdatere forslagene med 2014 tallene.  

- FU kigger på det og fremlægger til næste bestyrelsesmøde 

2.1.4 Kontingenter (CH) 

Der skal indsamles oplysninger om kontingenter her. AWK sørger for det og giver til CH. 

Angående problemer med Klubmodul og betaling af kontingenter derinde blev følgende besluttet: 

- Kontingent for 1. kvartal i 2015 er opkrævet og betalt via klubmodul, og bestyrelsen forslår, at det 

2. kvartal også opkræves via klubmodulet. Så det sidste halvår bliver kontingent opkrævet via 

netbank konto el. direkte betaling.  

- Spær for nye medlemmer på klubmodulet NU. Indmelde via email til bestyrelsen. CH skriver nyhed 

på hjemmesiden om det.  
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2.1.5 Tilgodehavende hos xxx (CH) 

Bestyrelsen besluttede at der skrives i nyhedsbrevet at der er en sponsor der ikke har opfyldt sin del af 

aftalen.  

2.1.6 Budget 2015 (CH) 

Budgetterne blev gennemgået og drøftet. FU samler op og snakker med udvalgene om det. Angående 

bowling-budgettet skal FU kigge nærmere på bowlingens vedtægter, om kontingent kan justeres på 

Døvania’s generalforsamling. 

2.1.7 Procedure ved tilbagebetaling (AWK) 

AWK foreslår følgende: 

Ændring i proceduren for tilbagebetaling. Tidligere kræver vi normal overførselsanmodning for at overføre 

en fejloverførsel tilbage. Men tider er ved at skifte, så det er passende, at ændre i proceduren om 

tilbageoverførsel, så bliver det nemmere både for Døvania og medlemmer/personer udefra fremover. 

Bestyrelsen besluttede at fremover er e-mail nok som dokumentation for tilbagebetaling.  

2.1.8 Procedure omkring §44 (AWK, CH) 

AWK havde sendt mail om retningslinjer for DHIF § 44, og bestyrelsen kunne godkende udkastet. 

2.2 Administration 

2.2.1 Medlemslister (CH) 

Som bekendt er LGT ansvarlig for, at alle medlemsoplysninger er indsamlet og indeholder relevante 

informationer såsom: fulde navn, adresse incl. postnummer og by, e-mailadresse, fødselsdato. Listerne skal 

gerne også indeholde kontingentstatus (betalt eller ikke). 

Bestyrelsen besluttede, at Alle skal give KLN medlemsliste for hver udvalg, så han kan indberette det til LGT. 

Vi skal i gang med at udsende mail med kontingentopkrævning, men det kræver et samarbejde til det på 

kontoret. FU sørger for det på næste møde. 

2.2.2 Informationsfolder (CH) 

CH laver de sidste justering inden næste bestyrelsesmøde, så den kan godkendes og laver folder til 

generalforsamlingen.  

3. Tema (specifikke sager og andre emner) 

3.1 Generalforsamling 2015 (CH, AWK) 
Døvania afholder sin ordinære generalforsamling søndag den 15. marts i festsalen 

Æresmedlemmer: 

Døvania skal huske at sende invitationer til idrætsforeningens 6 æresmedlemmer. CH sørger for det. 

Dirigent:  

CH skal til et møde med Daniel på onsdag i Fredericia, og der bliver han spurgt. 



5 
 

Referent: 

? 

- Venter med at spørge dem.  

Årsberetning: 

CH foreslår, at beretningen kun indeholder for idrætsforeningen generelt, og beder udvalgene om at 

komme med deres beretninger mundtligt på generalforsamlingen - først derefter bliver de lagt på 

hjemmesiden/Facebook, hvis man ønsker det skriftligt. På den måde kan man "tvinge" medlemmerne til at 

deltage i generalforsamlingen, hvis de er interesseret i at høre, hvordan det er gået med udvalgene. MZP 

står for årets første 9 måneder mens CH tager sig af de sidste måneder. 

Beretningen behøver ikke at være så flot lavet, for det vurderes, at den kommer til at fylde omkring 4-5 A4 

sider. 

Det blev besluttet at CH skriver en email til udvalgsledere om at de skal forberede en årsberetning til 

generalforsamling.  

Årsregnskab: 

CH sørger for at sende regnskaberne for 2013 og 2014 til revisorerne pr. mail, og CH skal til et andet møde 

med den ene revisor Erik Geisler den 1. februar. 

Spisning: 

Det blev besluttet at der er Spisning efter generalforsamlingen. Medlemmer der deltager til 

generalforsamlingen får maden gratis, resten (ikke medlem eller deltager ikke til generalforsamlingen) skal 

betale for maden. 

Bestyrelsesvalg: 

Man bedes komme med sin overvejelse over den bestyrelsespost, man har nu. Vil man fortsætte eller 

trække sig tilbage? Skal vi finde nye kandidater til bestyrelsen? 

- LGT overvejer at ikke genopstille til bestyrelsen til generalforsamlingen. Og evt. stoppe før, husk at 

give opgaver videre til de andre.  

- KLN ønsker ikke at forsætte som kasserer, men vil gerne have bestyrelsespost 

- SBS ønsker genvalg. Overvejer at være suppleant.  

- AWK ønsker genvalg.  

- CH ønsker genvalg til formand for 1 år til. Men hvis der er en anden der ønsker posten, så vil CH ikke 

have posten. 

- MZP ønsker genvalg til suppleant, medmindre der er andre.  

Forslag til behandling: 

AWK præsenterer omstrukturering af egenkapital. Til næste bestyrelsesmøde kommer der flere punkter. 

3.2 Koordineringsmøde (CH) 
Det besluttes at der holdes et koordineringsmøde i februar og satser på torsdag d. 26. februar kl 18-21 (1 

time mad, 2 timers møde). CH sender invitation til udvalgsledere med en dagsorden med bl.a. 

medlemsliste, budget, egenkapital. 
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3.3 Etablering af et FU (forretningsudvalg) (CH, AWK) 
Der foreslås etableret et forretningsudvalg bestående af formanden og kassereren som har stemmeret og 

næstformanden som kun har taleret. Såfremt kassereren eller formanden er fraværende ved et møde, er 

det næstformanden, der får stemmeretten i dennes sted. Der holdes møder midt mellem bestyrelsesmøder 

for at gennemgå vigtige sager, der ikke kan vente til et bestyrelsesmøde. Der kan gives et forsøg indtil 

generalforsamlingen for at se, om det vil hjælpe på sagsbehandlingerne, der hober sig op på kontoret. 

Måske også et forslag om udmelding om fast kontortid hvis FU bliver til en realitet? 

Bestyrelsen godkender etablering af FU, og FU finder ud af om der skal være en fast kontortid - også for 

medlemmerne. 

4. Idrætsgrene 

4.1 Badminton (SBS) 
SBS vil gerne drøfte følgende: "haltime ikke brugt om tirsdag". 

Medlemmer er ikke klar over at der også er haltimer om tirsdag. Badminton leder ønsker ikke at bruge 

haltimer om tidsdag og ønsker heller ikke miste haltimerne.  

FU indkalder badminton leder til samtale om budget og haltimer. SBS vil deltage i mødet.  

4.2 Bowling (KLN) 
Intet pt. 

4.3 Cykelsport (KLN) 
Intet pt. 

4.4 Damefodbold (AWK) 
Damefodbold droppede nytårsfesten pga for få tilmeldinger. CH har foreslået dem at arrangere festen 

alligevel i år, men de vil først efter sommerferien. Vi beder dem om at arrangere en "preseason party" i 

august og informerer om festen fra maj måned. 

Nyt møde med Damefodbold den 20. marts. CH + AWK deltager. 

4.5 Golf (AWK) 
Bestyrelsen besluttede at der også skal tages hensyn til andre golfmedlemmer og yde ligebehandling der. 

4.6 Herrefodbold (AWK+SBS) 
Bestyrelsens holdning til fredagens møde (30/1) med fodboldafdelingen mht. afdelingens fremtid, både for 

futsal og alm. fodbold incl. nye ledere for afdelingen. SBS, MZP, AWK og CH deltager. 

- AWK er talsmand for bestyrelsen til mødet.  

- SBS stopper som 2. kontaktperson for herrefodbold, MZP overtager posten (AWK er stadig 1. 

kontaktperson). Samtidig vil SBS overveje at overtage LGTs post som volley kontaktperson (CH 

snakker med LGT).   
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- KBU 11-mand projekt: 2 mangler stadig at betale kontingent. Projektet stopper og holdet kan 

forsættes som hygge hvis der er stemning for det, men det kræver en ny leder (hvis ingen ny leder, 

så luk holdet).  

- Futsal: Døvania har tilmeldt et hold til DM, men nu er der problemer med at få folk nok på holdet. 

Og at få folk nok til træning, da Valbyhal kræver mindst 10 personer.  

Futsal stævne den 11. april. 

- TC1866 cup: Skal være mindst 14 hold eller flere for gennemførelse af cuppen. Bestyrelsen 

godkender budgettet. 

4.7 Håndbold (KLN) 
Intet pt. 

4.8 Orientering (SBS) 
Intet pt. 

4.9 Vandsport (LGT) 
Intet pt. 

4.10 Volleyball (LGT) 
Bestyrelsen besluttede at spørge volleyholdet om de kan arrangere næste års nytårsfest på næste 

koordineringsmøde med mindre andre melder sig. Samtidig skal der huskes at medtage trænerlønnen på 

budgettet - FU sørger for det. 

4.11 Motionist (LGT) 
Intet pt. 

4.12 Ny afdeling: CrossFit (LGT) 
Der arbejdes videre på opgaven. LGT har kontakt til flere forskellige fitness-foreninger, afventer svar.  

5 Projekter 

5.1 Sponsorudvalg (CH) 
Status for udvalget gives.  

5.2 Hjemmesiden (CH og AWK) 
CH vil aftale en dato i januar med KLN og Charly Witt. 

Status omkring hjemmesiden gives af AWK. 

- Der er søgt om penge fra Døvefonden, afventer svar. Søger efter flere penge.  

- Fristen er sommer 2015, håber på en visning af design til generalforsamlingen. 

- Skal gemme nyheder fra klubmodulet et andet sted, da siden lukkes når abonnementet udløber 1/6-

15.  
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6. Andet og sidst 

6.1 DDI repræsentantskabsmøde (CH) 
Der er DDI repræsentantskabsmøde. Kort diskussion om kandidater til DDI's bestyrelse. Forslag indsendes? 

- Forslag:  

o Klub samarbejde omkring kontingent.  

o Lave en fodbold-holdkort for en hel sæson på et maximum antal spillere (for at redde DM).  

o DDI opkræver licenser på forhånd og uden opfølgning – ønsker at klubber betaler licenser 

når pengene er modtager i klubberne. 

o Max en sportsgren per lokalområde.  

6.2 DDI klubseminar (CH) 
Seminaret foregår den 13. - 14. marts 2015 i Korsør, og Døvania sender CH, MZP og 3. person findes senere 

(evt. Anne Roslyng).  

6.3 Næste bestyrelsesmøder (CH) 
Februar: 17. februar kl 16.00 

Marts (før generalforsamlingen): onsdag 11 marts, tidspunkt aftales til februar-bestyrelsesmøde. 

April (foreløbig): dato findes med den nye bestyrelse. 

6.4 Eventuelt 
Bestyrelsen drøftede situationen siden Døvanias indlæg om Døveidrættens fremtid. CH og AWK arbejder 

videre med det. 

Bestyrelsen undrede sig over at Globen Sport havde fået lov af DDI til at låne DDI's massør til DCL i Tyrkiet. 

CH sender en mail til DDI og spørger om Døvania også kan låne massøren til futsalstævnet.  

 


