Referat af bestyrelsesmøde 18/04-17

Tilstedeværende: Emil Clemmensen (EC), Christian Høybye (CH), Sabine Brink (SB),
Aleksander Madsen (AM) og Charly Witt via. Skype (CW).
Fraværende: Britt Pedersen (BP), 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 forsat ikke noget nyt siden generalforsamling.

1.2 Status indtil nu: Administration
Fuldmagt til Netbanken skal overdrages til BP og EC. Men bestyrelsen venter lidt med indtil BP er klar
til efter eksamensopgaven.

2. Medlem og information (SB + CW)
2.1 Status indtil nu: Medlemslister
Bestyrelsen har en list over manglende kontingentbetaling. Det er stadigvæk mange der mangler at
betale siden kontingentudsendelse, men CH er i gang og er tillige i dialog med nogle medlemmer.
Ved at spærre Døvanias idrætsudøvere hos DDI har hjulpet lidt med at få dem til at betale det de
skylder.

2.2 Status indtil nu: Information
Intet nyt pt.

3. Tema (specifikke sager og andre emner) (Bestyrelsen)
Bestyrelsen sender EC og AM som repræsentanter til DDI klubseminar og repræsentantskabsmøde i
slutningen af april.
Bestyrelsen har drøftet en par ting omkring hvad Døvania kan gøre/vil gøre til møderne. Heriblandt en
forlængelse af Gentlemensaftalen som har fungeret godt siden sidst repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Globen Sport om accept til de arrangerer DCL 2020 i København.
Bestyrelsen vil forsat drøfte om betingelserne og lignende face to face til DDI klubseminar og
repræsentantskabsmøde i slutningen af april.
Bestyrelsen er forsat i gang med at undersøge om mulighederne ifm. Døvanias lokal på 5. sal.
Bestyrelsen har drøftet om vores muligheder/begrænsninger pt. I forbindelse med forskellige opgaver og
roller
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4. Idrætsgrene (SB + CW)
4.0 Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)
4.1 Badminton
Bestyrelsen har drøftet situationen omkring lederskab i badminton og nået frem til en beslutning af der skal
holdes øje med denne afdeling for medlemmerne, og dem der ikke har betalt skal fjernes fra træningen.

4.2 Bowling
Intet nyt

4.3 Cykelsport
Intet nyt

4.4 Damefodbold
Intet nyt

4.5 Golf
Intet nyt

4.6 Håndbold
Intet nyt

4.7 Orientering
Intet nyt

4.8 Volleyball
Intet nyt

4.9 Seniorsport
Intet nyt

4.10 Bordtennis
Intet nyt

4.11 Gokart
Intet nyt

4.12 Motionist
Intet nyt

5 Projekter (Bestyrelsen)
Intet nyt
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6. Andet og sidst (Bestyrelsen)
6.1 Næste bestyrelsesmøder
Formanden sender en ny dato ud til bestyrelsesmedlemmer.

6.2 Eventuelt
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