
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 22/6-

2021 
  



Deltager: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Britt Stenberg Nøhr (BN), Tina 

Boss Dideriksen (TBD), Nicklas Németh Kleczewski (NK), Jonas Johan Kyhn (JK) 

0. Mødestart 

0.1 Tegnstyrer og referent  

BN er tegnstyrer. 

CB er referent. 

CH er ansvarlig for aftenens to do-liste.  

0.2 Bordet rundt  

Konklusion: Alle har det godt og de fleste bliver her i Danmark under deres sommerferie. 

Alle har forsømt Døvania lidt. 

 

1. Administration 

1.1. Samarbejde med Ahorn 

Med hensyn til Gentlemenaftalen, hvor hver klub “ejer” egen kommune - skal vi sende en 

mail til Ahorn og lave en intern aftale med dem om, at vi er fleksible med hovedstaden og 

Sjælland og at vi kan “låne” vores zoner ud? (CB) 

CH: Har kort snakket med Ahorn (Jens)  

 

Konklusion: Vi vil gerne gøre det og få det på skrift. CH sender en mail til Ahorn (med den 

forventning om, at de siger ja.) 

 

2. Økonomi 
 

3. Tema 

3.1 Opfølgning af DDIs klubseminar og repræsentantmøde (CB) 

Konklusion: Til orientering 

 

3.2. Oprette en afdeling for landsholdsmedlemmer (og dermed nedlægge nogle af 

afdelinger) - CB 

Konklusion: Vi vil arbejde videre på det. Vi vil se på hver af vores afdelinger og vurdere 

deres aktivitets-niveau. Vi vil i hvert fald ikke oprette en afdeling for landsholdsmedlemmer - i 

stedet vil vi gerne bruge breddeidræt til det. 

 

3.3. T-shirts (CB) 

Konklusion: Vi beslutter at vi “bare” skal have den samme stil og samme farve bluse og t-

shirt, da det er umuligt at blive enige om detaljer. TBD arbejder videre på det. NK vil lave et 

udkast til, hvordan logoet og vores navne skal se ud på tøjet. 

 

4. Idrætsgrene 

 

4.1 “Samarbejde med Ahorn” (CH) 

Breddeidrætten / Floorball: Ahorn vil til efteråret arrangere et åbent hus med 2-3 træninger.  

 



Konklusion: Døvania vil gerne hjælpe til ved at dele eventet. 

 

Disc-golf: Ahorn har et medlem i deres disc-golf afdelingen og vil derfor gerne træne 

sammen med Døvania. 

 

Konklusion: Medlemmet må gerne træne med os, men kun til de 3 prøvetræninger. Efter det 

skal medlemmet tilmeldes som medlem hos Døvania. 

 

4.2 Padel (CH)  

Opfølgning af hvordan det går med padel (Camilla & Jens), og hvad tankerne bag er.  

 

Konklusion: Deres ansøgning hos DDI blev lagt på hylden pga corona. Vi beslutter, at vi 

genoptager sagen og laver en fornyet ansøgning og håber på, at den bliver godkendt, så de 

kan komme videre. 

 

4.3 Løb (CH)  

Status vedr. løb, Sabine og udvalg  

 

Konklusion: Der er enighed om, at det fungerer bedst med et udvalg, så Sabine vil sende en 

video med en eftersøgning af frivillige, som kan være med i udvalget. 

 

5. Andet og sidst 
5.1 Hvordan ser vores sommer ud? 
 
Konklusion: Vi vil mere eller mindre holde sommerferie i juli og august måned på lavt blus. 
 
5.2 Næste bestyrelsesmøde  
Det bliver onsdag den 8. september 2021. 
 
5.3. Døvania GEFO2022  
Det bliver lørdag d. 2. april 2022. 


