
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 20/03-17 
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Tilstedeværende: Emil Clemmensen (EC), Christian Høybye (CH), Sabine Brink (SB), Britt 

Pedersen (BP) og Charly Witt via. Skype (CW). 

 

Fraværende: Aleksander Madsen (AM), Brian Blinaa (BB) og Kirsten Martinsen (KM). 

1. Økonomi og administration (CH + BP) 

1.1 Status indtil nu: Økonomi 

Økonomien ser godt ud pt. Det er ikke noget nyt siden generalforsamling. 

1.2 Status indtil nu: Administration 

FOS-tilskud, §44 hos DHIF og CFR tager CH sig af pt. BP er lidt fraværende i de næste en par månedstid 

grundet afsluttende eksamensopgave. 

Fuldmagt til Netbanken skal overdrages til BP og EC snarest muligt. 

Bestyrelsen har besluttet at opsige e-conomic abonnent fordi programmet er for kompleks til at blive 

benyttet optimalt. 

2. Medlem og information (SB + CW) 

2.1 Status indtil nu: Medlemslister 

Bestyrelsen har lavet en list over manglende kontingentbetaling. Det er stadigvæk mange der mangler 

at betale efter generalforsamling.  

Bestyrelsen har besluttet at sende mail til DDI og beder dem om at spærre de skyldner fra DDI-

arrangementer og m.m. indtil de har betalt det de skylder til Døvania. 

2.2 Status indtil nu: Information 

Intet nyt pt. 

3. Tema (specifikke sager og andre emner) (Bestyrelsen) 

Bestyrelse vil sende EC og AM som repræsentanter til DDI klubseminar og repræsentantskabsmøde i 

slutningen af april. 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra Globen Sport om accept til de arrangerer DCL 2020 i København. 

Bestyrelsen har svaret at vi vil gerne drøfte det face to face til DDI klubseminar og 

repræsentantskabsmøde i slutningen af april. 

Bestyrelsen er i gang med at undersøge om mulighederne ifm. Døvanias lokal på 5. sal.  

4. Idrætsgrene (SB + CW) 

4.0 Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene) 
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Bestyrelsen har fået en henvendelse om idéen omkring eSport. Bestyrelsen giver grønt lys at der 

undersøges nærmere omkring genren.  

Bestyrelsen har besluttet at fremover skal alle sportsafdeling selv sørge for at skaffe sponsor/donation 

til deres afdeling.  

4.1 Badminton 

Bestyrelsen har drøftet situationen omkring lederskab i badminton. 

4.2 Bowling 

Intet nyt 

4.3 Cykelsport 

Intet nyt 

4.4 Damefodbold 

Den nuværende idrætsleder har trukket sig tilbage som leder. Der er kommet en ny idrætsleder for 

damefodbold. 

4.5 Golf 

Intet nyt 

4.6 Håndbold 

Intet nyt 

4.7 Orientering 

Den nuværende idrætsleder har trukket sig tilbage som leder. Bestyrelsen overtager lederrollen indtil 

videre. 

4.8 Volleyball 

Den nuværende idrætsleder trækker sig tilbage til næste medlemsmøde, hvor en ny leder skal også findes. 

4.9 Seniorsport 

Vi har modtaget en mail fra et medlem omkring manglende svar via mail. Bestyrelsen viderebehandler 

sagen når det bliver akut. 

4.10 Bordtennis 

Den nuværende idrætsleder trækker sig tilbage som leder. Bestyrelsen overtager lederrollen indtil videre. 

4.11 Gokart 

Intet nyt 

4.12 Motionist 

Intet nyt 
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5 Projekter (Bestyrelsen) 
Intet nyt 

6. Andet og sidst (Bestyrelsen) 

6.1 Næste bestyrelsesmøder 

18/03-17 – mødet afholdes henne ved Døvanias lokal på 5. sal. 

6.2 Eventuelt 

  


