Referat bestyrelsesmøde 13.2.2019
1.

2.

Velkomst ved Christine
Christine bød velkommen herunder specielt til vores gæster. Introduktion af bestyrelsen for gæsterne, samt
kort forklaring om rammerne.
Tilstede: Mitzi, Lennart, Cvetanka, Brian samt Christine og Erik
Navne på gæsterne var: Stanisa, Meta, Rikke, Erik B.A.
Valg af ordstyrer og referent
Lennart ordstyrer, Erik referent.

3.

Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt.

4.

Regnskab, økonomi og budget 2019
2018 er ikke helt lukket endnu, men det ser generelt fint ud. Vi forventer et overskud på ca. 100.000 kr.
Vi går mere i dybden med budget for 2019 på næste møde.

5.

GF
A) Vedtægtsændringer
- Godkendelse af endelig formulering ang. Antal medlemmer i bestyrelsen og antal suppleanter?
Forslaget blev læst op og forklaret. Vedtaget.
- Indskrivelse af æresmedlem i vedtægterne
Forslaget blev læst op og diskuteret. Mitzi er lodret imod, at der skal være forskel på folk, men bøjer sig for
flertallet. Forslaget er godkendt med den rettelse at årstallet 2007 skal ind i teksten (det år han fik titlen).
B) Andre forslag til GF
- Godkendelse af formulering – vedr. festudvalg som et krav for afholdelse af fester
Forslaget blev læst op og forklaret. Forslaget blev godkendt.
- Godkendelse af beskrivelse vedr. gave/godeliste for instruktører og frivillige samt selve gave/godelisten.
Forslaget blev læst op og forklaret. Forslaget blev godkendt.
C) Praktiske beslutninger i forbindelse med GF
- Beslutning om lokaler
Vi kunne ikke være på Thorupgården. Beslutningen blev Mariedalshallen, centralt og fine lokaler. Pris 2,000
kr. for 5 timer. Rigtig gode faciliteter.
- Beslutning om bespisning
Christine forslår sandwich. I indbydelsen beder vi også om at nogen bager kage. Meta tilbyder at undersøge
om hun kan finde nogen til at hjælpe med at lave sandwich selv (inkl. Indkøb), så vi kan spare penge.

6.

Spørgsmål fra gæster/svar fra bestyrelsen
Stanisa fortæller, at der er kedelige rygter ude i byen vedr. dårlig hygiejne i fitness. Hvad gør vi for at mane
disse rygter i jorden?
Vores generelle indtryk er ikke, at der er problemer med hygiejnen, og der hænger netop sprit og papir i
fitness, som folk kan bruge. Hvis man vil være sikker, er man jo velkommen til selv at spritte af før brug.
Christine foreslår at vi undersøger, om der hænger skilte med påmindelse herom, og hvis ikke, så skal vi
hænge nogle op.
Herudover bør instruktørerne holde lidt øje og give en fælles besked gang imellem. Især når der kommer
nye medlemmer.
Stanisa efterspørger også flere arrangementer hvor andre klubber/væresteder inviteres til at deltage, som
kan synliggøre foreningen. Dette kunne fx være fodboldstævne osv.
Christine fortæller, at vi faktisk afholder flere arrangementer - bl.a. et stort motionsløb hvert år i maj måned
Sund By Walk and Run, hvor invitationen sendes bredt ud til alle væresteder m.m. Men det er desværre kun
få væresteder her i København, som rent faktisk afsætter tid til at komme.

Gæsterne syntes generelt, at det har været godt og interessant at være med til de åbne møder.
En kort pause – farvel og tak til gæsterne
7.

Orientering fra koordinator
- Generel status på hold og aktiviteter samt Info fra Instruktørmøde 17.1
Det går rigtig fint. Badminton i Mariendalshallen er faktisk den største udfordring pt, pga. rigtig mange
deltagere. Der kommer ikke så mange på Softgym, men allerede i går var der flere igen. Dansemotion starter
på Amager den 7.3. Tanken var at styrke aktiviteterne på Amager, så det bliver spændende at følge.
- Status på ansættelser og frivillige
Lige nu er Anders i praktik i fitness. Det går rigtig godt. Han har også været med Asger rundt og holde oplæg
på Amager. Asgers ansættelse stopper med udgangen af april, bortset fra hans 2 timer til badminton.
Vi har fået en del uopfordrede ansøgninger på det seneste – både fra folk, som vil være frivillige, lønnede og i
praktik. Der er 4 forskellige der har eller skal til samtale med Christine, men p.t. kan vi dog ikke tilbyde noget
fast lønnet.
Sund By Walk and Run flyttes til Fælledparken. Sparta og Idrætsprojektet er kommet med i planlægningen
sammen med Kæmperne og DAI. Der har været det første planlægningsmøde og vi regner med der vil være
forskellige aktiviteter udøver løbet b.la pannabold og diskgolf.
Vejle Idrætsfestival: lige nu er der 8, der har betalt + 4 deltagere mere vi regner med.

8.

9.

Trivsel (store runde)
Vi tager en runde om bordet, hvor alle har mulighed for at sige, hvordan de har det. Det kan både være ift.
bestyrelsesarbejdet eller noget mere personligt. Man bestemmer selv, hvad man vil dele.
Indkomne forslag
Ingen.

10. Evt.
Mitzi: For at undgå at være for afhængig af den samme person, som skal følge hende til møder, vil Mitzi
gerne høre om der evt. kan laves aftaler med flere bestyrelsesmedlemmer, som kan skiftes til at hjælpe. Vi
tager det op med den nye bestyrelse efter GF.
Christine: Tonni (TaiChi) ønsker at lave en særlig workshop - Tai Chi for viderekomne. Foreslår at bruge
salen i Hørsholmsgade en lørdag, hvor Brian er der og kan lukke bagefter. De nuværende deltagere på
holdet er meget interesserede, men Christine har gjort opmærksom på, at workshoppen ikke må være
lukket for andre medlemmer – dog vil det være ok at stille krav om niveau (ikke for begyndere).
Tonny vil høre om bestyrelsen kan bevillige 4 timers løn til ham? Det vil sige 675 kr. Bestyrelsen godkender,
hvis der samtidig er en deltagerbetaling på 50 kr. pr person. Det vil ca. dække 50 % af lønudgifter, hvis der
er 6 deltagere. Vi skal også have lov til at låne salen af Ungehus.
Brian: Kim ønsker 2 skakure. Det vil koste 1200 kr. at reparere 1 stk., men han kan købe 2 nye til 6-700 kr.
OK til at købe 2 stk.
Brian: Ingegerd ønsker at starte frivillig fodbold for begyndere. Otto har tilbudt at hjælpe med opstart. De
foreslår at bruge salen i Hørsholmsgade om torsdagen, nu hvor der ikke er boksefitness.
Bestyrelsen har tidligere taget en beslutning om ikke at oprette flere hold på Hørsholmsgade, da vores hold
bliver centreret for meget om et sted. Vi kan heller ikke bare oprette hold uden at spørge Ungehus.
Kan måske lade sig gøre, hvis det kan køre frivilligt, men det kræver lidt mere info om beskrivelse af indhold
og ønsker. Christine er også nødt til at snakke med Otto, før han kan påtage sig flere timer.
Brian giver en tilbagemelding til Ingegerd.

