Referat bestyrelsesmøde i SIG den 20. april 2022.
Mødet afholdt i Kildeskovshallen.
.
Tilstede ………………………….
Inviteret gæster……………..
Referent………………………..

Per Plesner-Jacobsen (PPJ), Hanne Leth (HL), Jesper Sørensen (JS), Ulrik Hesse (UH), Linda Gry (LG), Christian Toft (CT), Morten Samsøe
Jacobsen (MSJ), Lisbet Elkær (LE) og Thorkild Pedersen (TP)
Jacob Gry og Robert Mikelsons
Thorkild

#

Punkt

Diskussion/beslutning

1

Godkendelse af referat.
Beslutning

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. marts 2022 godkendt.

2

Formanden orienterer

Ingen info

3

a Emner til drøftelse

Oprettelse af en SIG mail konto
Der udspandt sig en dialog omkring indførelse af en særlig mail konto til skriftlig kommunikation mellem SIg.s
bestyrelses og alle vore medlemsklubber, Gentofte Kommune og vore andre samarbejdspartnere. Den nye mail
konto ønskes anvendt som erstatning for den hidtidige skriftlige kommunikation fra SIG, som fremtræder fra
bestyrelsesmedlemmernes private mailkonti.
Ny mailkonto med adr. SIG@sigsport.dk .
Nyere og vigtig mail korrespondance vedr. SIG og andre fra bestyrelsesmedlemmers private mails, ønskes overført
til arkiv under SIG@sigsport.dk .
Konto oprettes og indrettes af Jakob Gry. Status drøftes ved næset bestyrelsesmøde.

Dialog og beslutning

Pause

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt i tidsrummet kl. 19:30 til 19:45.
Der henvises til særskilt referat underskrevet af mødets valgte dirigent Robert Mikelsons.

b

Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand.
Bestyrelsen konstituerede sig med Christian Toft som ny næstformand og stedfortræder for ny valgt formand
Morten Samsøe-Jacobsen.
Bestyrelsen gennemgik listen over de mange udvalg bestyrelsesmedlemmerne sidder i.
Vedr. ændringer henvises til den udfærdigede fortegnelse – vedhæftet referatet. .

beslutning

Ansvarlig og
deadline

alle

Alle

c.

Ny svømmehal:
(CT) orienterede om den fortsatte dialog på rådhuset vedr. ny svømmehal bygget i Kildeskov eller i Sportsparken.

Alle

4
a

Info
Kort nyt fra udvalgene
Info

b

Info og beslutning

b: Klubrumspuljen.
Ingen nye møder.
Bestyrelsen har igen drøftet Klubrumspuljens administration og manglende og langsommelig sagsbehandling fra
Klubrumspuljens sekretær.
Tidligere beslutning om at samle klagerne, skabe et overblik forud for en henvendelse til kommunen er ændret til
at (JS) taler direkte med Klubrumspuljens sekretær for at få strammet op på sagsbehandlingen.

Jesper

c

Beslutning

c: Monitoreringsudvalget
(UH) er givet adgang til indsamlet data. (UH) skal gennemgå disse data. På trods af flere gange kontakt til
inspektør Kasper i Kildeskovhallen og Stadion har (UH) stadig ikke fået adgang til indsamlet data.
Monitorering af kommunens idrætsfaciliteter sættes på dagsordenen til førstkommende SIG bestyrelsesmøde
efter SIG Repræsentantskabsmødet.

Ulrik

info

d: Facilitetsudvalget
Forud for bestyrelsesmødet var referat fra sidste Facilitetsudvalg møde rundsendt som pligtlæsning
Dr blev påpeget fejl i omtale af SIG i referatets punkt 1 og (UH) var fejlciteret under punkt 5.8 vedr. IDAN
rapporten. Fejlene bliver rettet ved næste Facilitetsudvalg møde.
Referatets punkt 5.6 – Gentofte mødes – bliver igen afholdt i 2022, lørdag den 2. september i Byens Hus i Hellerup,
blev drøftet i den hensigt at undersøge hvorvidt SIG kan finde og få en rolle i arrangementet.
Det er aftalt at (UH) tager kontakt til Mette Svendsen Helmer på mesv@gentofte.dk . (TP) assisterer med emnet.
Emnet Gentofte Mødes 2022 drøftess igen på næste SIG bestyrelsesmøde.

Kommende SIG
bestyrelsesmøder m.v.:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2022 kl. 18:00 til 21:30 i Hellerup Sejlklub.

d

5

6

Info
Eventuelt
info

a: Folkeoplysningsudvalget.
(PPJ og (TP) orienterede om seneste møde

Kommende events:

Morten

Thorkild

