Referat af bestyrelsesmøde
d. 27/1-2020

Kommer: Sabine Brink (SB), Kristin Martinsen (KM), Christina Hausgaard (CH), Christina
Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD) og Britt Stenberg Nøhr (BN)
Afbud: Nana Marie Søltoft (NMS)

0. Mødestart
0.1 Tegnstyrer og referent
SB er tegnstyrer.
CB er referent.
TBD er ansvarlig for aftenens to do-liste.

1. Siden sidst
1.1 Referatet fra sidste møde og to do-liste
Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og to do-listen blev gennemgået og
opdateret.

1.2 Bordet rundt
CH foreslår, at vi hver lige opremser hvordan vi har det for tiden med tiden, motivation og
opgaver hos Døvania.
Et spørgsmål: Hvordan kan man have balance i at have interesse og motivation for at være i
bestyrelsen, imens man har svært ved at udføre opgaverne som man er interesseret i at
have og har fået som opgave, da man føler at det tidsmæssigt passer dårligt - og i forhold til
hvordan det kan prioriteres i forhold til Døvanias bedste.
Konklusion:Der er vist et område som tager lidt for meget tid. Vi beslutter at vi vil prøve at
løse det og finde på en bedre løsning når der er kommet en ny bestyrelse til april måned.

2. Økonomi
2.1 Status på regnskabet, opfølgning af budgetter
CB: Hvad gør vi med overskuddet? Hvordan skal det deles?
BN: Med et tab på 500 kr fra et medlem og 909,23 kr. ifm el-regning for 2018. Der bliver et
overskud på 18.067 kr.
Bestyrelsen siger god for at vi opfatter el-regning som tab.
Vi beslutter, at vi vil afsætte 15.000kr fra overskuddet til en slags fond som alle idrætsgrene
kan søge hos.

2.2 Status på bevilling af tilskud for 2020
BN: Vi har fået en godkendelse på et tilskud, der udgør 42.965 kr. inkl. lokaletilskud, som er
på 923 kr. Jeg har kontakt dem ang. lokaletilskuddet, da vi ikke havde lokalet fra d. 1. april
2019. Jeg afventer stadig et svar fra dem.

BN: Vi har modtaget et ekstra medlemstilskud fra 2019 på 17.442 kr., som skal indgå i
tilskudsregnskabet for 2020.

2.3 Kontingentopkrævning 2020
BN: Vi har sendt nye kontingentopkrævninger ud til medlemmerne søndag den 19. januar.
Vi har gjort opmærksom på håndbolds kontingent, da den er steget til 300 kr. om året.
Lederen har orienteret medlemmerne herom pr. mail.

2.4 §44 tilskud
BN: Vi har fået en bevilling på 1.088 kr. af § 44 tilskud for 2. halvår 2019. Dette betyder at
orientering-afdelingen får 923 kr. retur og hovedforeningen får 165 kr. retur for transport for
det 2. halvår 2019.
Vi har modtaget dokumenter vedr. ansøgning af § 44 midler til transport for 2020. BN står for
det.

3. Administration
3.1. Skype
Der er stadig problemer at bruge Skype. Vi beslutter at CB prøver at teste Skype. Hvis det
stadig ikke virker, så dropper vi Skype.

4. Tema (specifikke sager og andre emner)
4.1. Generalforsamling 2020
Gennemgå den anden dagsorden
Nogle af os får forskellige opgaver som vi skal løse inden det næste bestyrelsesmøde

4.2 Åbent hus (CH)
CH: Præsentation af åbent hus
Det går rigtigt godt med planlægningen.

4.3. T-shirt (CB)
CB foreslår, at vi hver får både en t-shirt og en lang bluse/sweater.
Bestyrelsen godkender det.

4.4. Forsikringer (CB)
CB: Til orientering
Hun har fundet ud af at 1866 har ingen forsikring, der kan beskytte vores loftrum.
Vi beslutter, at vi lader det som det er. Så vi køber ingen nye forsikringer.
4.5 Udmeldelser (mulighed for at skifte til breddeidrætten)
CH: Nu er der kommet udmeldelser fra nogle medlemmer fordi kontingentopkrævningerne er
sendt rundt. Jeg tænker, at vi må lave en strategi for at de ikke direkte melder sig ud men i
stedet for skrifte til breddeidrætten hvis man ønsker dette. Måske kunne vi lave en video om
det og reklamerer omkring det en gang imellem. Videoen kan fortælle hvad breddeidrætten

indeholder, så folk forstår at de kan beholde medlemskabet hos Døvania, blot hos en anden
gren. Dette passer meget godt at vi arrangerer åbent hus snart.
Vi er enige om at vi skal arbejde på at fastholde medlemmerne. Vi prøver at finde en strategi
til det til SWOT-møde.
4.6. SWOT-dag
CH: Jeg har snakket med DDI om nogle ting, blandt andet SWOT.
Vi afventer DDIs svar om hvornår de kan mødes med os.

5. Idrætsgrene
Alle afdelinger/udvalg (informationer gældende for alle sportsgrene)
(badminton, bowling, cykelsport, damefodbold, golf, håndbold, orientering, volleyball,
breddeidræt, discgolf, løb og svømning)

5.0 nyt fra afdelinger og status
5.1 Damefodbold
CH: Damefodbold har medlemsmøde den 7 marts.
5.2 Håndbold
CH: Håndbold har et udvalg nu. Andre Kobberholm og Katrine Abildgaard sidder i
det sammen med håndboldleder Nicklas.
De er lidt presset for tiden, da de kæmper med at få medlemmer ind.
5.3 Volleyball (og badminton)
Dispensation til at bruge hallen
CB: Vi har fået afvisning til dispensation. Hvordan kan vi få det ændret?
Vi arbejder videre på det.

6. Andet og sidst
6.1 Næste bestyrelsesmøde
Det bliver indtil videre mandag den 24 februar hos Tina

