Referat fra bestyrelsesmøde
19/9-2017

Fremmødte: Emil Clemmensen (EC), Sabrine Brink (SB), Christian Høybye (CH), Aleksander Kirkegaard (AK)
og Britt Nøhr (BN)
Afbud fra: Brian Blinaa (BB), Kristin Martinsen (KM) og Charly Witt (CW)

1. Økonomi og administration
1.1 Økonomi
2.1.1 Status indtil videre
Netbank; EC og BN, som skal håndtere banktransaktioner for Døvania, har ikke endnu fået adgang til
netbank, men vi forventer at det vil snart være på plads.
Hovedforeningen har kun 1.857,81 kr. i overskud og der kommer flere udgifter i de sidste tre måneder. Vi
er opmærksom på det og vi forventer at hovedforeningen bliver underskud i år.
Vi har gennemgået idrætsgrenes regnskaber og alle har overholdt deres budgetter indtil videre nu.

2.2 Administration
2.2.1 Status indtil videre
Kontingent; Bestyrelsen kontaktes idrætsgreneleder for at påminde dem om at lave et nyt budget for 2018,
samt kontingent, så bestyrelsen godkendes dem til det næste bestyrelsesmøde i november.
8 medlemmer mangler stadig at betale sit kontingent.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)
NAS (Den digitale platform); Bestyrelsen besluttede at bruge NAS i stedet for dropbox, da dropboxs
abonnement er blevet dyrt og alle kan få en adgang til NAS, både for bestyrelsen og idrætsgreneleder. EC
arbejder videre på den sag sammen med en person.
Situationen omkring Døvania; Vi snakkede om vores roller i bestyrelsen. Vi skal være bedre til at informere
til hinanden, også når vi har travlt med andre ting uden for bestyrelsen.
DFT møde; EC og SB har haft et møde med DFT, hvor der er blevet talt om at oprette en nye idrætsgrene
Futsal under Døvania.
Klubseminaret d. 7. oktober; Døvania deltager og sender EC og evt. CW til klubseminaret.
Døvanias hjemmeside; Flere og flere har spurgt efter Døvanias billeder som er uploadet på Døvanias gamle
hjemmeside. Vi besluttede at åbne den gamle hjemmeside igen et sted under den nuværende hjemmeside,
så de har mulighed for at downloade billederne i et år. En anden ting, der er ikke opdateret bestyrelsen på
hjemmesiden. AK sørger for dette.
Webmasterrollen; AK står for webmaster, men Andre Kobberholm er stadig den ansvarlig. AK skal finde en
dag hvor Andre kan overgange webmasteransvar videre til AK, så Andre kan slippe det, som han har bedt
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om i lang tid nu. Håber at det vil være på plads inden julen. AK sørger for dette.
Bordtennisbordene på SPK; Døvania har 2 eller 3 stk. bordtennisborde på SPK. Bestyrelsen tænkte at give
dem som en gave til Absalon og K-vejskolen. Vi besluttede at give fuldmagt til AK, så han kan finde ud af om
hvad han vil gøre med dem, hvis nu Absalon og K-vejskolen ikke ønsker dem.
Haltiderne i Islands Brygge skolen; Det har været lidt rodet med haltiderne. SB og AK undersøger det.
Døvanias mail; Bestyrelsen synes at det er ved at miste overblik i bestyrelses mail, da flere af os ikke har
modtaget nogle mail eller om hvem har ansvar for at besvare dem. EC, SB og AK vil prøve at finde en
løsning til det.
Døvania holder en medlemsfest den 18. november i festsalen, evt. i samarbejde med Absalon; Bestyrelsen
sørger for evt. lokalet, program og middag, sportsgrene sørger for underholdning og Absalon sørger for
drikkevarer. BN er tovholderposten for den dag.
Koordineringsmøde; Det besluttes at der holdes et koordineringsmøde i oktober på en hverdag i midten af
oktober kl. 19:00 – 22:00. SB, EC og BN finder en dato til den dag. Dagsorden til mødet vil handle om;
Borderunde, lidt praktiske info: (Døvanias fest og Døvanias generalforsamling), NAS og budget
Døvanias generalforsamling; Døvania afholder generalforsamling den 17. marts 2018 i Festsalen.

4. Idrætsgrene
4.0 Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)
4.1 Badminton
CBGs badmintonstævne d. 10-12. November; Indtil videre nu er der ca. 20 tilmeldte.

4.2 Bowling
Døvania vil arrangere DM bowling, måske i forår 2018.

4.3 Cykelsport
Intet nyt.

4.4 Damefodbold
Intet nyt.

4.5 Golf
DM i golf 16-17. september; Døvanias 4 medlemmer deltog og Døvania ønsker Claus Jul Larsen og Michael
Rohde stort tillykke med deres 1. og 2. plads i DM-B.

4.6 Håndbold
Intet nyt

3

4.7 Orientering
De har haft et medlemsmøde d. 18. september og har fået 2 nye medlemmer.

4.8 Vandsport
Intet nyt

4.9 Volleyball
Døvania har haft et møde med volleyleder, da det har været opstået et problem mellem den ansvarlig for
volleystævnet og bestyrelsen. Vi har diskuteret og nået frem til en løsning.
Volleyball har fået bevilget fra Carlsbergs fonden på 8750 kr. til trøjer.

4.10 Seniorsport
Intet nyt

4.11 Bordtennis
Døvania har sagt ja til at tage værtskab for DM i 3 år. Døvania har hallen første mandag hver måned.

4.12 Gokart
Intet nyt

4.13 Motionist (Bestyrelsen)
Intet nyt

5 Projekter
6. Andet og sidst
6.1 Næste bestyrelsesmøder
Det næste digitalbestyrelsesmøde bliver mandag d. 16 oktober kl. 17:00

6.2 Eventuelt
Døvanias ting på SE-konsulents kontor skal fjerne; Vi finder en dag til oprydning og har brug for nogle
frivillige. Det bliver lørdag d. 14. oktober kl. 10:00.
CH meddelte bestyrelsen at så snart bankfuldmagten er på plads, vil han gerne skifte bestyrelsesposten til
en suppleantpost, samt at formanden må forberede suppleanterne på skiftet, som gerne skal ske inden
årsskiftet. Begrundelsen til ønsket er at CHs næstformandpost i DDI konflikter ofte med hans
bestyrelsespost i Døvania, når der behandles sager som vedrører Døvania.
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