Døvanias bestyrelsesmøde den 18. december 2017
Tilstedeværende: Britt Nøhr Pedersen (BP), Brian Blinaa (BB), Emil Clemmensen (EC), Sabine Brink (SB),
Kristin Martinsen (KM) og Christian Høybye (CH)
Afbud: Aleksander Madsen Kirkegaard (AMK) – besøge alvorlig syg ven på hospitalet – Charly Witt
(afslutningsopgave)
Ordstyrer: EC/SB
Referent: CH

ØKONOMI
Budget 2018 blev gennemgået:
Badminton: OK
Bordtennis: OK
Bowling: Justeret – OK
Cykelsport:OK
Gokart: OK
Golf: OK
Håndbold: OK
Orientering: OK
Volleyball: Justeret – OK
BP giver lederne besked om godkendelserne.
Dropbox/NAS:
EC sørger for at tage filer fra Dropbox til NAS inden abonnementet udløber.
MobilPay:
Mobilabonnementet skal ændres til teletidskort og der skal laves et nyt nummer. Der skal laves et
erhvervsabonnement til MobilePay. BP tager sig af det
Regnskab 2017 kan nok ende med omkring 41.000 kr., hvor tilbagebetalingen 25.613 kr til Københavns kommune
i forbindelse med FOS 2016 udgør størstedelen af underskuddet. Ellers havde underskuddet været på 16.000 kr.
Reelt skal bestyrelsen være ekstra opmærksom på om DDU opsiger lejemålet i 2018, for så skal Døvania følge op
på det og dermed spare max. 26.000 kr. på det men indtil videre forlyder det ikke at det vil ske snart. Lokalet kan
faktisk spares væk, hvis vi kan få loftsrummet, og GF2017 har nemlig givet bestyrelsen tilladelse til det.
Vi skal nok hensætte 1.000 kr. til en eksperts hjælp til hjemmeside (AMK’s anmodning) og ca 700 kr til
bestyrelsesmødet (300 for lokalet og 400 for mad – EC stod for det).
Skyldnere: 1 fra bowling, 2 fra gokart og 1 fra badminton. SB har styr på det sammen med AMK. Disse skal
skrives ind på regnskabet og sættes på sortlisten hos DDI. Samtidig skal CH undersøge Golfs kontingenter.
Regnskabstyring 2018:
Det ser ud til at bestyrelsen skal fortsætte med styringen som hidtil og inddrage lederne mere. Dette skal gøres
mere klart for dem idet ikke en leder har spurgt ind til regnskabsstatus for deres egen gren. Dette kunne tages op
på næste koordineringsmøde med lederne. NAS-systemet kunne gøre det nemmere for dem.

ADMINISTRATION
Medlemsbevægelser:
Der har ikke været tid til arbejdet i den sidste tid så der ikke er overblik pt. Medlemslisten skal nu fremover
sammenholdes med FOS-tallene.
CFR medlemsregistrering skal foretages snarest og det sammenholdes med FOS-tallene. CH vil stå for det.

IDRÆTSGRENE
Intet nyt pt. Og alt ser ud til at være stille og roligt.
Bowling har nogle ekstra nyheder:
I samarbejde med bowlingsforeningen i Grøndalscentret skulle Døvania have sendt nogle banedommere, så ved
det seneste møde i foreningen havde mange klaget over at Døvania ikke havde deltaget med banedommere i
halvt år.
Så der kan forventes bøder med 300 kr. for hver måned hvilket betyder at Døvania skal måske betale 1.800 kr.
KM vil undersøge om der havde foreligget en dispensation på dette for nogle år siden og inden foreningen blev
dannet i forbindelse med privatiseringen af hallen og hun vil forklare de andre klubber hvorfor Døvania ikke kan
hjælpe ret meget med banedommere idet der kræves meget radiokontakt og dialog med klubberne i turneringen.
KM vil også kontakte bowlingforbundet herom og forhøre sig om dispensationen.

SPECIELT TEMA
Ændringer i bestyrelsen:
EC ønsker at stoppe i bestyrelsen pr. 1. januar 2018 af private årsager. Bestyrelsen drøftede så
sammensætningen og kom frem til at SB overtager formandsposten. CH laver en nyhed om det på hjemmesiden.
SB vil snakke med AMK om at indtræde i bestyrelsen og bestyrelsen accepterede at vende tilbage til fysiske
møder idet der vil være behov for det indenfor den nærmeste tid.

Planlægge frister for årsberetning, årsregnskab, revisormøde
KM undersøger muligheden om at afholde bowling GF sammen med Døvanias
SB står for årsberetning 2017. Indsendelsesfrist sat til 1. februar.
CH og BP står for årsregnskab 2017
CH aftaler revisormøde i 2. uge i februar
CH laver indkaldelse til GF på hjemmesiden
CH udsender invitationer til æresmedlemmer
Der skal tænkes over emner til årspriser

ANDET
Der skal også laves en julehilsen til medlemmerne. CH vil snakke med CW om det.
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 23. februar 2018 kl. 17 på kontoret.

EVENTUELT
Juleferier:
SB 26/12 – 2/1
CH 26/12 – 8/1
BP 23/12 – 29/12

