Referat af bestyrelsesmøde
den 11/06-2019

Kommer: Sabine Brink (SB) og Britt Nøhr Pedersen (BN) og Kristin Martinsen (KM)
Afbud:

0. Mødestart
0.1 Tegnstyrer og referent
BN er tegnstyrer.
BN er referent.
KM er ansvarlig for aftenens korrespondanceliste.

1. Siden sidst
1.1 Referatet fra sidste møde
Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
1.2 Korrespondanceliste
Korrespondancelisten blev gennemgået og opdateret.
1.3 Bestyrelsen
Vi har desværre ikke modtaget nogen henvendelser omkring ønske om at sidde i
bestyrelsen. Men vi har muligvis to personer. Vi kontakter dem og hører ad om de stadig er
interesserede i at sidde i bestyrelsen.
BN står alene med Conventus. Derfor er vi blevet enige om, at der skal være to personer om
det. Vi vil finde ud af om hvem der skal arbejde sammen med BN.

2. Økonomi og administration
2.1 Økonomi
2.1.1 Status indtil nu inkl. budgetopfølgning
Intet nyt, da det sker ikke så meget for tiden.
2.1.2 Sær udgave til budget hos bowlingafdelingen
Vi har gennemgået bowlings regnskab og budget, da det har været en udfordring for
bestyrelsen i Bowling da bowlingsæsonerne ikke passer til årsregnskabsperioden, som løber
fra 1. januar til 31. december. Vi arbejder videre på at finde en løsning til det.
Bowlingssæson ser sådan ud:
1. sæson gælder fra september til december
2. sæson gælder fra januar til maj/juni (DM)
2.2 Administration
2.2.1 Status på medlemslisten
12 medlemmer mangler stadig at betale kontingent. Vi kontakter og rykker dem igen.

2.2.2 CFR
Dokumentation for bevilget tilskud 2018 og ansøgning om tilskud 2020 er hermed sendt.
2.2.3 Loftsrummet på 5. sal og status på oprydningen
Lejekontrakten er blevet underskrevet af SB, men vi mangler stadig at få den tilbage med
formand af 1866 Mads J. Pedersens underskrift.

3. Tema (specifikke sager og andre emner)
3.1 Generalforsamling
Alle materialer er sendt til DDI. Årsberetning og årsregnskab er lagt op på hjemmesiden.
Referatet lægges snart op på hjemmesiden.
Vi skal finde en dato til generalforsamling 2020. Vi er blevet enige om at
generalforsamlingen skal foregå på en onsdag, evt. d. 18. marts, 1. april eller 15. april og
evt. på Cafe 17 eller Grøndal. SB og KM undersøger det.
3.2 Døvanias hjemmeside og Facebook
Vi har fået henvendelse fra AK og AMK om deres interesse til at hjælpe med hjemmesiden
og Facebook. Til næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte, hvordan vi skal håndtere
hjemmesiden og FB med en ekstern person fremover, og skal have lavet retningslinjer for
dette.
Det har været problem med bestyrelsesmailen, men det er løst nu.
3.5 Forsikringer
Christian Høybye har sendt en mail til os om forsikringer, som han har lovet at undersøge
omkring forskellige forhold ifm. forsikring til Døvania. Vi udsætter det til næste
bestyrelsesmøde.
3.6 Rensede bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden
Dette punkt udsætter vi til det næste bestyrelsesmøde.
Opgaven udestår og der skal laves en plan for arbejdet. SB undersøger det nærmere og vil
finde ud af om vi afslutter sagen derefter.
3.7 DDI repræsentantskabsmøde d. 11. - 12. maj 2019
Dette punkt udsætter vi til det næste bestyrelsesmøde.

3.8 Koordineringsmøde
Vi skal finde en dato til koordineringsmøde. Vi er blevet enige om at holde mødet i oktober
måned. Vi snakker om at bruge 1866/DDLs mødelokale. SB kontakter 1866/DDL og hører
hvornår lokalet er ledigt samt pris.

3.9 Sponsor/fonde
Der er mulighed for at søge penge hos William Demant fonden. Vi er blevet enige om, at vi
vil tænke over hvilke projekter vi skal arrangere og søge om. Fristerne for ansøgning i 2019
er d. 1. august og d. 1. november.

3.10 Starts 75 års jubilæum d. 22. juni
Vi har modtaget en invitation fra Start om jubilæet. Ingen af os kan desværre deltage den
dag. Vi er blevet enige om at give en gave på 250 kr. SB sender en tillykke-hilsen til dem.

4. Idrætsgrene
Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene):
badminton, bowling, bordtennis, cykelsport, damefodbold, golf, håndbold, orientering,
volleyball, breddeidræt, discgolf, løb og svømning.
4.1 Bowling
Vi har modtaget en ansøgning fra Sabine Brink i forbindelse med hendes deltagelse til VM i
Bowling i Taiwan.Bestyrelsen har gennemgået ansøgningen og der blev fundet en løsning.
KM skriver til ansøgeren.
4.2 Løb (SB)
Løbeaftenen den 27. maj blev aflyst pga få tilmeldte - har vi et andet forslag om hvornår det
kan arrangeres igen.
4.2 Cykelsport
Det sker ikke noget aktivt i afdelingen for tiden. En medlem har også henvendt sig til os
omkring dette.
To medlemmer har ikke betalt kontingent. Vi er blevet enige om, at vi kontakter dem for at
høre om de fortsat er interesserede i at være medlemmer af cykelsport eller om vi lukker
afdelingen ned og skifter deres medlemskab til breddeidræt.
4.2 Haltider
Der er søgt om haltider for følgende: Håndbold, Volleyball, Badminton, Damefodbold og
Svømning. Noget nyt? KM kontakter AK for at finde ud af hvordan og hvorledes m.v.
Vi har fået tre forskellige tidspunkter til Vesterbro Svømmehal. KM kontakter Julie omkring
dette.

5. Projekter
Intet nyt.

6. Andet og sidst
6.1 Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 22. august kl. 17. hos BN

