
Referatet af bestyrelsesmøde
17/8-2022



Deltager: Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD), Nicklas Németh Kleczewski (NK),
Jonas Kühn (JK) og Uffe Morell Nielsen (UM).

Fraværende:

0. Mødestart

0.1 Tegnstyrer og referent
TD er tegnstyrer.
CB er referent.
JK er ansvarlig for aftenens to do-liste.

0.2 Bordet rundt
Alle har stadig lidt sommerferie-hjerne, men alle har haft en god sommerferie og er klar til at
arbejde igen med Døvania

1. Administration

1.1. Mail fra Andre (CB)
Jeg har fået mail fra Andre K som skrev:

“Jeg har adgang til en konto som er sat til at modtage alle mail, der er skrevet til
abc@dovania.dk. Med denne konto er det muligt for os at opfange mails, der er sendt til en
forkert adresse og som skulle være sendt til os. Det betyder vel at man får masser af spam.
Alle mails bliver sendt direkte til spam-indbakken. Man skal bare huske at tjekke imellem i
spam-indbakken.

Jeg tænker at det er på tide, at bestyrelsen skal tage stilling til kontoen, og drøfte om hvem
der skal overtage ansvaret, eller om I hellere vil slette kontoen.”

Jeg tænker, at vi sletter kontoen?

Konklusion: JK vil kontakte Andre for flere oplysninger og vi vil sandsynligt lukke kontoen.

1.2. Formandsnetværkmøde (CB)
Har nogen lyst til at holde mig med selskab?

Konklusion: TD og CB deltager med til mødet.

1.3. Adgang til eboks (TBD)
Ingen af os har adgang til Døvania’s eboks/virk som Britt tidligere havde adgang til.

Vi modtager jævnligt mails fra vigtige myndigheder. Vi må finde ud af hvordan en af os får
adgang. Hvem vil påtage sig opgaven?

Konklusion: CB påtager sig rollen og undersøger det nærmere
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2. Økonomi

3. Tema
3.1. Volleyball arrangement (TBD)
Til orientering:
Vi mangler stadig hal. Der er også useriøse “interesserede frivillige” som har meldt sig til at
hjælpe til.
Vi samarbejder derfor nu med Ahorn og de vil undersøge mulighederne hos Roskilde
Kommune. Jeg har samtidigt sendt en mail til Albertslund Stadion for at høre deres
muligheder.

3.2. Koorderingsmøde: (CB)
Hvordan og hvornår?

Konklusion: Vi vil vælge to datoer i oktober måned og ser hvilken af dem, de fleste
idrætsledere kan. Vi vil diskutere mere om programmet osv til det næste bestyrelsesmøde.

4. Idrætsgrene
4.1 Hundeafdeling (TBD):
Der er forespørgsel om hvilken fonde, de kan søge om tilskud hos?

Konklusion: Vi vil gerne henvise dem til Andre (DDI), da han nok kan svare bedre på deres
spørgsmål.

4.2 Herrefodbold mailadresse (TBD)
Til orientering:
Herrefodboldafdelingen har fået egen mail: herrefodbold@dovania.dk - det skal opdateres
på hjemmesiden.
De spiller deres første kamp d. 20/8.

4.3. Svømning (CB)
Til orientering:
Frederik stopper som livredder. Så nu er det Henrik og Julie som skiftes til at være
livreddere. Julie leder dog stadig efter en anden som kan tage hendes plads.
Hjemmesiden må gerne opdateres med nye træningstider for svømning.

4.3.1. Svømmemuligheder for transpersoner (CB)
Jeg har fået svar fra København Kommune som svarede: “Vi har desværre ikke
omklædnings- eller badefaciliteter der er reserveret til transpersoner – men i Valby
Vandkulturhus er der nogle omklædningsrum som er adskilt fra dame- og
herreomklædningsrummene.” Hvad skal vi gøre?
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Konklusion: CB sender mail til personen som ville vide mere om svømmemuligheder for
transpersoner og fortæller om situationen og at vi ikke kan gøre noget, da
ansøgningsrundens frist er afsluttet og man kan ikke søge om nye haltider før først i 2024.

4.4. Discgolf (CB)
Har UM snakket med udvalget om deres rolle?

Konklusion: Indtil videre beholder de tre i udvalget deres rolle.

5. Andet og sidste

5.1 - PR-udvalg (JK)
Vores PR/media-udvalg, Bibi?

Konklusion: NK sidder nu alene i udvalget og har det fint med at være den eneste person
som har ansvar for PR. Han gør alle de ting som er nødvendige og ikke mere.

5.2. Trello (CB)
Nu er alle kommet tilbage fra sommerferien, så jeg vil gerne have at folk begynder at
fokusere på deres to do list i Trello og udføre dem:)
Vi kunne evt gennemgå dem og se om nogle punkter endnu er relevante eller ej.

Konklusion: Vi har gennemgået dem alle og slettet nogle punkter.

5.2 Næste bestyrelsesmøde
Det bliver mandag den 19. september 2022 hos UM.


