Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag 25. sept. 2019 18:30.
Mødested Hellerup Sejlklub.
#
-

Punkt
Foto session

1. Godkendelse af referat
2. Formanden orienterer

Baggrund, information
Linda arrangerer.
Ny hjemmeside mangler fortsat foto af bestyrelsesmedlemmerne:
Christian, Karsten, Morten og Kim.
Godkendt
Ulrik ønsker:
generel diskussion af situationen som beskrevet i referatets første
punkt fra sidste bestyrelsesmøde den 4. sept. 2019 i SIF.
tak for indskuddet Ulrik :-) vi fortsætter det gode samarbejde med deling
af opgaver.

3. Nyt fra udvalgene

Klubrumspuljen:
vi delte tæt på 400000 ud til forskellige klubbers ansøgninger.
Grønt råd:
har mødt alle i de forskellige råd i kommunen. Karsten har siddet i Grønt
Råd indtil nu men ønsker at udtræde. Christian kontakter Martin Dahl og
Thomas Strøbæk fra GentofteLiv og spørger om de kan deltage.
Vi diskuterede endvidere at finde en repræsentant til Integrationsrådet
efter SIGs repræsentant er gået bort.
Christian Kontakter Martin Dahl og Thomas Strøbæk mht
Integrationsudvalget og repræsentation.
Gentofte idrætsfond:
der bliver endnu en uddeling iår.

4. Bordet rundt

Alle har ordet.
Per fortæller om Byens hus. Gode muligheder for indendørs idræt og
ungdomsklub. Frivillighedescenteret er flyttet ned til Byens hus.
evt afholde et SIG møde der ?
Ulrik og Morten: Stig vendte tilbage m input til puljer. Intet nyt. Morten
og Ulrik vender tilbage til Stig.

5. Emner til drøftelse

Hellerup sejlklub, fægteklubbens mv og havnens planer om ombygning
fortsætter.
Hellerup Strandpark lokalplans høringsfrist er afsluttet. Kommunen
bearbejder høringssvar. SIG/Thorkild er lovet gennemlæsning inden
fremlæggelse og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.
Karsten ønsker:
1. Re. referatet fra sidste bestyrelsesmøde pkt. 2: ”Den fremmødte
bestyrelse har enstemmigt besluttet at understøtte formanden i
dennes funktion og har indtil videre indsat næstformand Karsten

Bobek som midlertidig assisterende formand jfr. vedtægtens §§ 7
og 9.”
Agendapunkt: Med reference til ovenstående diskuteres Formandens
arbejdsopgaver samt hvordan disse bedst kan understøttes af de
øvrige medlemmer af Bestyrelsen. Herefter udpeges de
arbejdsopgaver hvor Bestyrelsen vurderer at der er brug for støtte til
Formanden. For hver af de relevante arbejdsopgaver udpeges en
person i Bestyrelsen som har til ansvar at understøtte Formanden.
Dette setup udløber ved valg af ny Bestyrelse til Repræsentantskabsmødet.
2. Re. referatet fra sidste bestyrelsesmøde pkt. 2: ” SIG står overfor
en række udfordringer som kræver snarlige beslutninger, og på
denne baggrund besluttedes det samtidigt at planlægge med en
tidshorisont frem til næste repræsentantskabsmøde i februar
2020.” og pkt. 5: ”Bestyrelsen besluttede at SIG skal fokusere på
færre emner så der bliver mere tid til det enkelte emne.”
Agendapunkt: Med reference til ovenstående fastlægger Bestyrelsen
på mødet de 2-3 emner der skal arbejdes med indtil afholdelsen af
Repræsentantskabsmødet. Der opsættes en målsætning og deadline
for hvert punkt, og der udpeges samtidig én ansvarlig fra Bestyrelsen
for hvert punkt. Den ansvarlige sikrer inddragelse af relevante
bestyrelsesmedlemmer, korte skriftlige updates mellem
Bestyrelsesmøderne samt mundtlig tilbagemelding på
Bestyrelsesmøderne.
3. Agendapunkt: Der udpeges referent / ’dagsordenindhenter’ for
hvert af de før Repræsentantskabsmødet resterende
Bestyrelsesmøder.
4. i forlængelse af mødet har bestyrelsen fastlagt en møderække
for 19/20 samt aftalt faste referenter.
5. Karsten efterlyser at vi er tydeligere i SIGs målsætning, og har
ønsket om at kunne få en tydelig succesoplevelse.
at vælge nogle enkelte punkter og arbejde struktureret med dem før
repræsentantskabsmødet, f.eks. Officiel SIG indblanding i alle
byggeprojekter f.eks. Svømmehallen, Skadesforbyggelse blandt unge
idrætsudøvere,
6. at vælge nogle enkelte punkter og arbejde struktureret med dem
før repræsentantskabsmødet
7. Morten foreslår at SIG inviterer til en aften med
skadesforebyggelse for alle klubber i Gentofte ? Karsten foreslår
at bringe det op til et kontinuerligt punkt, som SIG laver en plan
for hvad der kan laves i kommunen af skadesforebyggelse. I
kombi i med Mortens forslag som oplæg. Morten og Karsten vil
lave et oplæg til skadesforebyggelse til næste møde.
8. vedr det årlige møde med kommunen og SIG, Ulrik foreslår
svømmehallen som et af to punkter til næste møde.
Svømmeklubben ønsker i højere grad i inddrages i processen
med udvikling af ny svømmehal. Oplæg om skadesforebyggelse
punkt to.

Thorkild.
Emnet ”unge repræsentation i foreningsbestyrelser og forenings
generalforsamlinger” efter at emnet er rejst uden for referat i
Folkeoplysningsudvalget.
Hvor står vi/SIG?
Thorkild arbejder videre med sagen
Per kontakter formanden for folkeoplysningsudvalget og spørger ind til
baggrunden for dialog om unge og deres forældres repræsentation i
foreninger, en dialog uden for referat i Folkeoplysningsudvalget på sidste
møde
Christian Toft.

Inddragelse af foreningerne i udformningen af ny svømmehal,
kommunen har udformet et høringssvar med nye skitser
uden at informere/inddrage foreningerne.
se punkt 9
6. Eventuelt

