Referatet af bestyrelsesmødet
30/11-2021

Deltager: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD),
Nicklas Németh Kleczewski (NK) og Jonas Kühn (JK)
Afbud: Britt Stenberg Nøhr (BN)

0. Mødestart
0.1 Tegnstyrer og referent
JK er tegnstyrer.
CB er referent.
CH er ansvarlig for aftenens to do-liste.
0.2 Bordet rundt
Det går fint med os alle.

1. Administration
1.1. Andel af t-shirt salg (TBD)
Til orientering:
Vi får en opgørelse pr. 30/6 og 31/12 med beløbene vi får for salget.
1.2. Conventus/Rettigheder (BN)
Må hver afdeling se hinandens medlemsoversigt?
Konklusion: Man må ikke gøre det pga. GPDR. Så hvis en idrætsleder gerne vil vide hvem
der nu er medlem af en given afdeling og hvem der ikke har betalt kontingentet osv, så må
lederen kontakte kontaktpersonen i bestyrelsen og få svaret.

2. Økonomi
2.1 Gennemgang af budgetter for 2022 for alle afdelinger og hovedforeningen (TBD)
Vi gennemgår alle budgetter for afdelingerne og hovedforeningen, så de kan godkendes og
evt. ændres og orienteres til medlemmerne den 1/12, så de har 10 dage til at udmelde sig,
hvis nu.
Konklusion:
Hovedafdelingen og alle afdelingers budgetter er blevet gennemgået og vi har godkendt
dem efter lidt ændringer.
Ordet af hovedforeningens “kontingenter” skal ændres til “medlemskontingent”, da det ellers
kan skabe forvirring. Altså kontingenter hos DGI, DDI osv.

2.2 Henstilling af overskydende økonomiske midler (CH)
Gennemgang af ideer til hvad der kan henstilles for 2022. Jeg tænker, at Britt og Tina har
forslag. Ellers tænker jeg, at der skal være midler til projektet `Triatlon` 2022 via.
breddeidrætten.
Konklusion: BN og TBD ser på det, når de har lavet regnskabet færdig.

3. Tema
3.1 Generalforsamling 2022 (CH)
Hvem vil være tovholder for generalforsamlingen 2022? Forberedelserne skal i gang nu, idet
vi ikke har bestyrelsesmøde igen før i det nye år.
Konklusion: CB skal være tovholder og JK vil være støtte for hende. NK vil stå for det
tekniske.
3.2. Oversigt over alle frivillige (JK)
Konklusion: NK vil lave en oversigt over de nuværende frivillige.
3.4 Tovholder til frivillige fest for 2021 (CH)
Hvem vil stå for frivillig festen i 2022 for de der var frivillige for Døvania i 2021?
Konklusion: CH vil være tovholder og TBD vil støtte og have ansvaret på selve dagen.
Vi skal huske at henlægge et beløb til dette i 2021 regnskabet.
3.5. Tovholder for at arrangere en strategisk weekend med den nye bestyrelse (CB)
Konklusion: NK skal være tovholder.

4. Idrætsgrene
4.1. Badminton (CB)
Konklusion: Vi har drøftet en sag og fundet frem til en løsning.
4.2. E-sport (CB)
Konklusion: Vi har ikke rigtigt ressourcer til at arbejde videre på det, så vi takker nej til et evt.
samarbejde med DDI.
4.3 Padel (CH)
Til orientering:
Padel starter ikke som afdeling pr. 1/1 - 2022, men de ønsker at søge baner.
Camilla og Jens vil gerne arrangere events/stævner i padel. Vi afventer budget og indhold
fra dem, så der kan sendes en ansøgning til William Demant hos DDI.
4.4 Breddeidrætten (CH)
Til orientering:
Breddeidrætten bliver en egen afdeling pr. 1. januar 2022.

Der er efterlyst frivillige til afdelingen. Pt. har ingen frivillige meldt sig til.
Der er en fin interesse for projektet “Triathlon - OL distance”. Nana er tovholder.
4.5. Fodbold (CB)
Konklusion: En interesseret gruppe vil snart holde et møde om, hvad det skal ske.

5. Andet og sidst
5.1. Næste bestyrelsesmøde - det bliver tirsdag den 18. januar 2022.

