Bestyrelsesmøde i SIG den 25. november 2020 kl. 18:00 – 22:00.
Tilstede…………………………
Afbud……………………………
Referent………………………

Karsten Bobek (KB), Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Christian Toft (CT), Jesper Sørensen (JS), Hanne Leth (HL), Lisbet Elkær (LE), og Thorkild
Pedersen (TP), Ulrik Hesse (UH), Linda Gry (LG), Morten Samsøe Jacobsen (MSJ
Alle til stede.
Thorkild

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat

001: Referat fra møde 27.10.2020 var medsendt dagsorden til godkendelse.
Referat godkendt uden bemærkninger.

2

Formanden orienterer

002: Corona krisen
Generelt er det indtryk at foreningerne forsøger at indordne sig under epidemiens restriktioner. Det blev nævnt at
badminton i Ryparken har taget hver anden bane du af drift grundet afstandskrav.
TP beskrev sin tilstedeværelse ved Hellerup Sejlklubs generalforsamling 24. nov. 1900/2200, som fandt stede i
sejlklubben bådhal 1 ved fysisk fremmøde af bestyrelse og medlemmer. Der var ca. 75 personer til stede ved
generalforsamlingen.
UH oplyste den aktuelle Covid 19 situation som på vej i rigtig retning. Smitteprocent 1,67 og kontakttal 1,0.
KB oplyste at han har foranlediget artikel i Villabyerne den 18. november 2020 vedrørende ”Virtuelle
generalforsamlinger til Gentoftes idrætsklubber”.
KB oplyser at der arbejdes med ideen om et OL for Gentofte kommunes 13 % beboere af ikke dansk herkomst.
Ideen er opstået i opgaveudvalget ”Det Internationale Udvalg” MED Morten Lykkegaard som formand. Det
forventes der vil blive konkurreret i flere idrætsgrene, nævnt blev cricket og amerikansk fodbold.
TP henledte opmærksomheden på sejlsport, idet både KDY og Hellerup Sejlklub har engelsksproget undervisning.

3

Emner til drøftelse.

003a: Fitness/træning center projekt.
KB oplyste der ligger 2 tilbud om undersøgelse af behov for trænings-/fitnesscenter i Gentofte. Tilbud fra IDAN og
fra Aktive Research v/Maja Pilgård. Begge tilbud er ret dyre undersøgelse, og KB arbejder med at få prisen
reguleret ned.
003b: Skadeforebyggelse:
Lg oplyste at udvalget tidligere har udsendt oplæg. Medlemmerne i skadesforebyggelses udvalget har godkendt
indholdet. Grundet corona venter vi til foråret med at tage 'action'.

Ansvarlig og
deadline
Thorkild

003c: SIG vedtægter:
KB har udarbejdet forslag til opdaterede vedtægter for SIG. Forslaget er udsendt til alle i bestyrelsen med
anmodning om svar med evt. bemærkninger. Disse er indarbejdet i et omdelt opdateret udkast, og herefter
udspandt der sig en livlig dialog i bestyrelsen, med flere forslag til ændringer og tilføjelser.
KB skriver et opdateret nyt udkast til forslag til nye vedtægter for SIG. Forslaget sendes til alle i bestyrelsen.
Det er aftalt at bestyrelsesmedlemmerne efter modtagelse af den opdaterede udgave, har 48 timer til at komme
med eventuelle bemærkninger, idet processen skal være afsluttet og klar til fremlæggelse på det kommende
Repræsentantskabsmøde i feb. 2021.
Det blev aftalt at det kommende repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 25. februar 2021 i Gentofte
Vangede Idrætsforening, Mosebuen 28 B, 2820 kl. 1800.
Det er besluttet at der afholdes et delvis virtuelt repræsentantskabsmøde med fysisk fremmøde, jfr. dog de til den
tid eventuelle Covid 19 restriktioner.
Jacob Gry hyres ind som administrator af Assembly Voting systemet.
TP undersøger og kommer med forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsesmedlemmerne anmodes om at indsende kort ’årets gang’ materiale senest slut december til brug for
Beretningen.
SIG Prisen. Evt. forslag til modtager af idrætsprisen sendes til KB. Der skal sættes en annonce/meddelelse i
Villabyerne i dec. 2020. Annonce udarbejdes af UH og JS, kopi til LE.
003D: Repræsentantskabsmøde feb. 2021
003e: Demokrati - Assembly Voting
SIG har fået en henvendelse fra Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) der vil undersøge muligheden for at anvende
Assembly Voting systemet til en virtuel KDY-generalforsamling feb. 2021.
KDY-direktør Anders Myralf er sat i forbindelse med Assembly Voting.
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Kort nyt fra udvalgene

004a: Folkeoplysningsudvalget:
KB oplyste at der er vedtaget en plan for arbejdet med demokrati i foreninger. På dette møde blev der arbejdet
med temaet ”Hvordan kan børn og unge og deres forældre involveres i demokrati i foreninger”.
På mødet præsenterer Katja Salomon Johansen fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, hvordan
spejderne arbejder med demokrati blandt børne- og ungespejdere. Endvidere præsenteres eksempler fra DGI på,
hvordan man forskellige steder i Danmark har arbejdet med demokrati i idrætsforeninger.

Det foreslås at involvere foreningerne i arbejdet med demokrati via et spørgeskema, som kan udsendes til
foreningerne. Der arbejdes med at udvikle et spørgeskema som forvaltningen kan sende ud til foreningerne.
004 b: Klubrumspuljen:
Ingen møder siden sidste SIG bestyrelsesmøde.
004 c: Monitoreringsudvalget:
UH oplyste at alle kameraer er opsat. UH har været indkaldt til demonstration af systemet som UH ikke mener
fungerer tilfredsstillende. UH stod ved demonstrationen ikke alene med sin holdning om dårligt system.
Der arbejdes med en opdatering af systemet for systemet kører utilfredsstillende.
004d: Facilitetsudvalget:
JS oplyste at der på sidste møde udspandt sig en lang dialog om Corona og de givne restriktioner. Der udspandt sig
også en dialog om at åbne skolernes idrætshaller for foreningslivet. Der var ikke umiddelbar tilslutning dertil, men
emnet tages snarest op på ny.
Der er givet økonomisk tilsagn om bygning af ny kunststof fodboldbane til Jægersborg Boldklub.
Hellerup Idrætsklub HIK har fået en nyt lys system og der er tilskud til bløde bander i skøjtehallen.
Næste SIG bestyrelsesmøde skal have et særligt dagsordenpunkt – Facilitetsudvalget – hvor SIG ønsker en dialog
om facilitetsudvalgets sammensætning, møder og øvrige funktioner.
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Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.:

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde 18. januar 2021 kl. 18:00 i Hellerup Sejlklub, Paul Elvstrøms Plads 1, 2900 Hellerup.
Der erindres om beslutning på SIG bestyrelsesmøde den 19. marts 2019 vedr. de forestående bestyrelsesmøder i
SIG.
”14 dage før næste berammede bestyrelsesmøde sendes ønsker til dagsordenen til
den som indkalder og senest på ugedagen udsendes indkaldelse m. dagsorden”
Næste bestyrelsesmøde indkaldes af Thorkild
Ordet er frit:
Mødet afslutter inden kl. 22:00.
02.12.2020 / Thorkild Pedersen

