Referat Best. Møde 17.5.2018

1. valg af ordstyrer
Robert blev valgt til ordstyrer
Erik blev valgt til referent

2. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt enstemmigt.
3. Besøg fra DAI, Mogens og Lisbeth
Vi tog en hurtig introduktions runde.
Mogens gav kort rids over historik omkring flytning. Han var personlig meget fortørnet over
forløbet. Havde en kontakt i København, som kom med 4 bud på mulige løsninger. Heraf var
Grøndal Multicenter den mest interessante. Det hele afstedkom en naturlig gennemgang af behov
og ønsker. Mogens understregede at vi skal beslutte en prioritering af vores ønsker. Det er vigtigt at
alle er med i beslutningen. Uanset hvad vi vælger, så koster det – og KK er dem der kommer til at
betale.
Morten: syntes vi skal sende et spørgeskema ud. Vi skal have medlemmerne med i beslutningerne,
men naturligvis er det bestyrelsen der har den endelige beslutning. Foreslår vi spørger We Shelter,
Nørrebro United og andre om muligheder.
Mitzi: Vigtigt der også er plads til klubaftner. Mogens: der skal helst være plads alle muligheder.
Kæmperne har lavet et stort arbejde for socialpsykiatrien og belønningen var en flytning til mindre
optimale forhold og nedlæggelse af klubfaciliteterne. KK skal bygge på at det frivillige initiativ bliver
styrket - det koster ikke reelt så meget.
Lennart: Vores ønsker er meget forskellige, så det er svært at definere et klart behov.
Brian: I idrætshuset var det en mindre gruppe der kom – Grøndal er måske for stort.
Mogens. Om 5 år er der måske dobbelt så mange ansatte, så der skal være plads til vækst. Der er
35 andre kommuner som slås for bedre vilkår.
Brian: vi kan risikere at miste adgang til busserne (fisketure) og andre vil måske miste tilsvarende.
Så et overblik skal findes.
Lennart: Vi har brug for hjælp til at starte denne proces op.
Lisbeth: Kan vi arbejde sammen med andre klubber/idrætsforeninger. Det er vigtigt at
medlemmerne hører om dette – lav en skrivelse til medlemmerne om hvad der sker. Også om dette
møde.
Mogens/Lisbeth: Vi vil gerne hjælpe – og har et bud på hvordan. Inviterede bestyrelsen ud til et
temamøde til Brøndby og se Idrættens hus. Torsdag 12. juli kl. 10-14 blev besluttet.
DAI
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndbyvester
Det er et stort projekt, vi skal vise vi har planer og vi kan en masse, vi har vilje og reelt koster det
ikke så meget. Om det så tager et år eller to, så skal det gøres, men det skal være gennemarbejdet.

4. Beslutning vedr. bordtennis
Morten gennemgik status.
Generel diskussion om de 3 løsningsmuligheder.
Beslutning: Brian og Bo deler holdet. Ingen officiel afløser, men Otto og Petra vil kunne tage over.
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5. Fokus på trivslen ude på holdende
Christine: Gennemgang af historik. Der har været mailkorrespondance mellem Christine og et
medlem vedr. oplevelse af mobning ude på fodbold (medlemmer har tidligere henvendt sig vedr.
samme emne dog blot på badminton) Samme medlem har nu klaget over at blive ignoreret ift.
henvendelse vedr. at indføre tiltag mod mobning på alle hold. Generel gennemgang af hvad der er
sket og diskussion om forskellige løsningsmuligheder. Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart
genkende beskrivelsen af, at der skulle være dårlig stemning og mobning på holdene, men der var
enighed om, at tage henvendelsen til efterretning. Vi skal bruge denne anledning til generelt at
undersøge muligheder for at sætte fokus på trivslen ude på holdene.
Beslutning: Lennart, Mitzi og Christine – inviterer pågældende til et onsdags møde.
Forslag til tiltag: Efter sommerferien vil Lennart og Mitzi tage rundt på holdene, for at vise ansigt og
herunder diskutere trivsel og velfærd på de enkelte hold.
Instruktørerne opfordres til at samle holdet til intro og afslutning (hvor det er realistisk), for at
fremme fokus på 3. halvleg.
Tilbud til instruktørerne: Christine kan komme ud og observere på undervisningen, for at komme
med feedback, råd og vejledning.

6. Sommerskema
Christine. Hvilke perspektiver/ønsker er der, hvad giver mening. Anbefaler at der IKKE er hold UDEN
en tovholder – og at der tages en beslutning om, hvorvidt sommerhold skal være lønnede eller ej.
Mitzi: Fitness skal være åbent så meget som muligt.
Morten: Tilbud om Fodbold/Basket på udendørsbaner ved Hans Tausen Plads. 1 gang om ugen.
Overveje flere udendørs aktiviteter. Runes cykelture kører hver tirsdag. + 2 andre ture.
Brian: Badminton folket har måske mulighed ved Kofoed Skole?
Christine nævnte at instruktørerne har en hel del forslag: Kanotur, Svømning, gåture, og hun
foreslår selv, at vi kan holde en sommerdag på amager strand med beach volley, kongespil m.m.
Beslutning sommerskema udvalg: Brian og Robert kigger på det sammen med Christine.

7. Jubilæums fest
Dina, Lennart, Cvetanka vil gerne være med i udvalg.
Dato beslutning: lørdag den 15. september. Tidspunkt afhænger af arrangement/location.
Udvalget skal se på budget, lokaler, mad, skal der hyres folk der passer baren/servering. Der er vist
nok kr. 25,000 i budgettet + deltagerbetaling. Merete skal spørges om økonomi.
Info: Til sammenligning kostede Julefesten i Valby kulturhus 35.000 kr.

8. Idræts og velværedag 12.9
Christine: Ønsker frivillige til planlægningsmøder med tovholdergruppen. Brian melder sig.
9. EVT.
Mitzi ift. mad til visionsdagen. Er sandwich fra Føtex OK og antal.
Det blev aftalt at Mitzi køber ca. 14 blandede sandwich.
Visionsdag med Ida fra DGI er flyttet til den søndag 27.5 kl. 10-16 Hørsholmsgade 20.
Christine: Mail fra Otto vedr. aflønning for svømning. Christine beretter, at det er en bestyrelses
beslutning at lønne svømning for 2 timer (flere årsager). Ved fremlægning overfor bestyrelsen
fremgik det at instruktøren skal bruge tid både før og efter, hvilket bestyrelsen godkendte.
Beslutning blev bl.a. taget med henvisning til mange års frivillig indsats.
Christine forklarer endvidere, at dengang vi lavede fælles lønnedgang i 2016, blev der samtidig
indført 3 løntrin (udarbejdet af daværende formand, instruktørrepræsentant og koordinator), og
alle instruktører fik mulighed for at forhandle løn. Der er opstillet forskellige kriterier, som skal
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opfyldes for at opnå et højere løntrin – herunder at der kan tages højde for ekstratid. Man kan altså
blive kompenseret for forberedelsestid ved hjælp af en højre lønsats.
Bestyrelsen beder Christine tage en snak med Otto.
Lennart: Der bliver nedsat et lønudvalg – som også vil se på dette.
Brian: Forslag om at tjene penge hjem til klubben gennem frivilligt arbejde (ligesom vi gør til Royal
Run) - Deltagere fra badminton ønsker bl.a. at deltage i badmintonstævne i Jylland. De kunne
måske tjene penge til dette. Brian undersøger nærmere.

10. Næste møde
Skal være en fredag ifølge aftale om rulning. Besluttede: Fredag den 22. juni 15.30 til 18.30.
Mulighed for en øl og evt. mad bagefter.

