
Referatet af bestyrelsesmødet
19/9-2022



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 det godt, men alle har det lidt ekstra travlt for tiden.

1. Administration
1.1. IT - Drev: (JK)
Der er brug for oprydning på vores drev/NAS, så vi kan få et bedre overblik over, hvad vi har.

Konklusion: JK vil rydde op og lave et bedre overblik i vores drev/NAS.

1.2. IT Admin: (JK)
Fjerne de tidligere bestyrelsesmedlemmer fra dovania gmail?
Mener dog at CH har anmodet om at få lov til at beholde hendes gmail, men hun og BN har
stadig adgang til vores drev og evt også andre ting?

Konklusion: BN skal slettes fra det hele. CH skal beholde sin mailadresse, men hun skal ikke
have adgang til vores drev.

1.3. IT - Admin: (JK)
Ændre den primære administration?
André er vores nuværende primære administration, og vi kan ændre det.

Konklusion: Vi skal lave det om, således JK fremover er den primære administration.

1.4. Nøglen (CB)
Til orientering
CB har nu nøgle til Brohusgade 17 og dermed adgang til vores loft. Hvis nogen har brug for
nøglen, så kontakt CB. CB har hovedansvaret for nøglen og skal udgangspunkt altid have
nøglen.

1.5. Mail system (CB)
1) Når vi har modtaget en mail og en af os svarer personen, ser jeg gerne at man altid

CC bestyrelsen, således jeg kan se at mailen er blevet besvaret.



2) Når vi har modtaget en mail om en bestemt idræt genre, ser jeg gerne, at den person
som er kontaktperson til den samme idrætsafdeling, videresender mail til
idrætslederen.

Konklusion: Bestyrelsen vil prøve at efterleve det.

1.6. E-boks (CB)
Jeg har forsøgt at kontakte dem via mail, men de svarer ikke. Det er andre måder at
kontakte dem på (skriftligt), men man skal først logge ind via vores cvr nummer, men det kan
vi desværre ikke, da hjemmesiden påstår at vores cvr er udløbet... Så jeg tænker på, om
hvis en af jer har mulighed for at ringe til e-boks, enten selv eller ved hjælp af en anden
person, så må I meget gerne overtage min opgave?

Konklusion: CB prøver at kontakte virk hjemmeside. Måske kan de hjælpe. Ellers må en fra
bestyrelsen ringe til dem.

2. Økonomi
2.1. Tilskud til DL, VM og træning til et medlem (JK)
Hvor meget kan vi give?

Konklusion: Vi vil give et bestemt beløb til medlemmet.

3. Tema
3.1. Koorderingsmøde: (CB)
Til orientering
Mødet er aflyst, da det ikke ses som et behov hos idrætslederne. Vi prøver igen i næste år.

3.2. Vores ting på loftet (CB + JK)
Hvad skal vi gøre med tingene? Nogle ting kunne vi sagtens sælge til evt aktion?

Konklusion: JK vil lave en oversigt over hvilke ting, der med det samme kan sælges, og
hvilke ting, vi først skal spørge de relevante afdelinger om, de er interesseret i at have, eller
om vi bare skal sælge dem.

3.3. 120 års jubilæum i 2024? (CB + JK)
Skal vi for alvor tænke på vores 120 års jubilæum i 2024?
Vi kunne evt arrangere en aften i 2023 med aktion for alle vores ting, som vi så kan tjene
penge på til at bruge på jubilæet?

Konklusion: Vi udsætter det punkt til det næste bestyrelsesmøde.

3.4. Præsentation af volleyball arrangement (TBD)
TBD præsenterer den foreløbige plan til volleyball turnering. Budgettet skal godkendes.
Nogle der vil hjælpe med PR?
Skal der søges sponsorer til præmier?
Hvem sørger for PR/oprettelse af begivenhed i FB?



Konklusion: Budgettet godkendes.
NK hjælper med PR/oprettelse af begivenhed i FB. Det skal gøres ASAP.
Vi dropper at søge sponsorer fordi det er tidskrævende.

3.5. Vedr. Gefo (TBD)

Konklusion: CB laver en video om bestyrelsens situation og opfordrer folk til at tænke over
om de vil stille op til bestyrelsen.

3.6. Møde med DDI (Andre) om Døvanias fremtid

Konklusion:
- Vi snakkede om at lade en anden person/forening tage ansvar for vores økonomi.

Det vil sikkert give os mindre arbejde
- Vedr. honorar til bestyrelsen - det kan ikke rigtigt lade sig gøre, da det ikke er

normalt. Dog er det ikke forbudt. Man skal dog få det fremlagt til generalforsamling
og have medlemmerne med på det. MEN vi kan evt få gratis kontingent om året

- god mulighed at ændre bestyrelsen fra 5 til 3 personer (formand og to
bestyrelsesmedlemmer).

4. Idrætsgrene
4.1. Svømning (CB)
Der er en situation hos afdelingen, der ASAP skal løses.

Konklusion: Vi bliver enige om, hvad det skal gøres.

4.2. Discgolf + DM disc golf til november og paragraf 44 (UM)
Status på tilmeldinger til DM?

Konklusion: Det skal gøres klart for medlemmerne/idrætslederen, at de sagtens kan søge
om dækning af deres transport hos § 44. Der er ikke så mange tilmeldinger til DM, da mange
medlemmer synes at det er for dyrt.

4.3. Fodbold (CB)
Et spørgsmål fra en person

Konklusion: CB svarer personen med flere spørgsmål, før vi kan tage stilling til det.

5. Andet og sidste

5.1. IT (JK)
● ‘abc@dovania’ = fejlmeddelelser. Skal vi beholde eller slette kontoen?

○ Der er primært spam, men vi får dog nogle gange relevante mails (evt. mail til
de tidligere bestyrelse)



Konklusion: JK vil kontakte en person for at undersøge om, hvordan man kan fikse
problemet. Derudover vil JK undersøge om, hvordan JK kan overtage mailen,
“abc@dovania” fra et tidligere bestyrelsesmedlem.
.

5.2. Næste bestyrelsesmøde

Det bliver tirsdag den 16. november 2022.


