
Referat af bestyrelsesmødet
27/3-2022



Deltager: Christina Hausgaard (CH), Christina Bihl (CB), Tina Boss Dideriksen (TBD) og Britt
Stenberg Nøhr (BN)

Afbud: Nicklas Németh Kleczewski (NK) og Jonas Kühn (JK)

0. Mødestart

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

0.2 Bordet rundt
Alle har det godt og er glade.

1. Administration
1.1 Et medlems to ansøgninger om mailadresse og fritagelse af medlemskab i en afdeling
som idrætsleder

Konklusion:
Vi godkender begge ansøgninger, og i forbindelse med fritagelse af medlemskab i en
afdeling som idrætsleder, godkender vi det med den betingelse, at idrætslederen skal være
medlem af en afdeling, men det behøver ikke at være den afdeling som idrætsleder er leder
for.

1.2 Døvanias office 365 (BN)
Sabine Brink har problemer med Døvanias Office 365 på sin computer (Døvanias computer).

Konklusion:
BN vil snakke med JK om han kan hjælpe med at løse problemet.

1.3 Gennemgang af Trello (CH)
Hvilke af opgaverne skal overdrages videre til bestyrelsen? Hvilke opgaver droppes?

Konklusion:
Vi gennemgik BN og CHs opgaver, da de snart skal stoppe i bestyrelsen.

2. Økonomi

2.1 Kontingenter (TBD)
Til orientering:
Status er at der desværre stadig er mange medlemmer, som mangler at betale kontingent.
Deadline er d. 15/4 - hvorefter de kommer på restancelisten.
Idrætslederne skal orienteres derefter. De er orienteret om status lige pt.



2.2. Kontingent-system
Skal vi lave om på noget ting?

Konklusion:

· Folk kan melde sig ind fra den 1. oktober til den halve pris af kontingentet

· Vi vil have en prøveperiode i et år, hvor vi arrangerer forskellige arrangementer (via
breddeidræt) for børn med deltagergebyr, for derefter finde ud af om det er interesse for
at børn kan blive fast medlem med et årligt kontingent

· Vi dropper rabatordningen, hvor et medlem er medlem af flere afdelinger. Til gengæld vil
vi lave en video, hvor vi tydeligt fortæller om de forskellige fordele ved at være medlem,
og hvad man får ud af kontingentet.

3. Tema
3.1 Generalforsamling (CB)
Hvem gør hvad?

Konklusion:
CB har fordelt forskellige opgaver til bestyrelsen.

3.2. Volleyball stævne til efteråret (TBD)
Vi skal have fundet en dato, så jeg kan gå videre med at arrangere eventen. Evt. nogen fra
bestyrelsen der gerne vil med mig i arbejdsgruppen.

Konklusion:
Stævnet bliver gennemført enten lørdag den 5. eller den 12. november. TBD vil kontakte
nogle personer, som kan hjælpe hende med at arrangere stævnet.

3.3 Overgangsmøde (CH)
Skal vi have et overgangsmøde efter generalforsamlingen?

Konklusion:
Vi beslutter at det ikke er nødvendigt med et overgangsmøde, men at CH og BN skal være
til rådighed i et par måneder, hvis vi har brug for dem.

3.4 Frivilligefesten (CH)
Til orientering:
Datoen for frivillige festen er tirsdag den 21. juni og det bliver på Bakken med en 5 kamps
turnering og spisning.
CH laver invitation til frivillige snarest.

3.5 DDI Klubseminar & årsmøde (TBD)
Noget vi skal forberede os/tage op til mødet?

Konklusion:



CB giver besked til DDI om at emnerne om foreningernes fremtid og DDIs ressourcer gerne
må sættes på deres dagsorden.

4. Idrætsgrene
4.1 Bowling (BN)
Til orientering:
Bowling afdelingen havde generalforsamling den 16. marts. Det gik fint og bestyrelsen er
den samme, men Sabrine Brink er blevet formand og Kristin Martinsen er nu
bestyrelsesmedlem.

4.2 Badminton
Update og status siden sidst

Konklusion:
Brian Blinaa bliver badminton afdelings idrætsleder.
TBD er i gang med en dialog med ham og vi skal finde ud af hvem fra bestyrelsen skal være
kontaktperson for afdelingen.

4.3 Damefutsal
Hvad er blevet aftalt med Anni?

Konklusion:
Alle fodbolds udstyr er blevet afleveret på 1866s loft.
Anni er fortsat kontaktperson for afdelingen i forbindelse med pengekasse indtil pengene er
brugt op.

4.4 Svømning (CH)
Der er henvendelser vedr. omklædningsrum for transpersoner. Jeg tænker vi skal undersøge
muligheder for at bruge de svømmehaller som har omklædningsrum for transpersoner, da vi
har potentielle medlemmer.

Konklusion:
CB vil kontakte Københavns Kommune for at finde ud af hvad vores muligheder er.

4.5 Discgolf

Konklusion:
Vi vil kontakte udvalget for at høre hvordan det går med dem.

5. Andet og sidst
5.1 Næste bestyrelsesmøde

Konklusion:
Vi finder en dato efter generalforsamlingen når vi ved mere hvem der er i bestyrelsen.


