Referat formandskabsmøde 1. februar 2017
Tilstede: Peter, Klaus, Ole, Elsa, Tove, Ninette, Astrid, Henrik & Mads
Referent: Mads
1. Godkend + underskriv referat fra forrige formandskabsmøde – ok
2. Godkend dagsorden – ok
3. Seniorbestyrelsen (navn + rolle)
- Elsa fortæller: Seniorbestyrelsen består pt. af 4 medlemmer.
- Seniorbestyrelsen ønsker at fortsætte som en bestyrelse, som har beføjelser over § 79 midler.
- Beslutning om at gennemgå regnskabet for § 79 til seniorårsmøde d. 6 februar.
- Beslutning om klart at få nedskrevet hvilken rolle seniorudvalget og sporlederen får. Peter
udarbejder sådan en tekst og tager den med til seniorårsmødet.
4. Økonomi/budget
- Gennemgang af budget v. Peter Gorm.
5. Generalforsamling
- Direktøren fra DGI møder op og laver et oplæg om udviklingen og tendenser indenfor idrætten.
- Henrik melder sig til at være ordstyrer.
- Beretningen skal være klar 2 uger før generalforsamlingen d. 10 marts.
6. Værdier
- Snak om den første af SSB’s værdier, rummelighed.
- Generel enighed om, at vi så vidt muligt prøver, at være rummelige. Både som forening og ude
på de enkelte hold. Der skal være plads til alle, og vi er som forening altid åbne for nye ideer og
projekter.
- Aftale om, at fortsætte snakken om de 3 resterende værdier til næste formandskabsmøde.
7. Årshjul
- Mads redigerer årshjul, snakker løbende med Peter.
- Punkt fortsættes til næste formandskabsmøde d. 1 marts 2017.
8. SSB-løbet
- Mads giver en status på planlægningen:
- Løbsgruppen har fordelt arbejdsopgaver ud og er i fuldt gang med at søge tilladelser, indhente
tilbud og snakke med kommende sponsere.
- Elsa kommenter på nogle mangler fra sidste års løb.
- Affaldscontainere fra Københavns Kommune, samarit telt og ønske om at musikken gerne må
starte inden løbet skydes i gang.

9. Sæsonafslutning for de frivillige trænere
- Peter fortæller, at han har booket Det Maritime Ungdomshus d. 10. juni 2017 og samtidig lavet
aftale med et par instruktører som vil forberede nogle aktiviteter for os.
- Følger op på dette punkt til næste formandskabsmøde.
10. Frivilligbutikken
- Mads informerer, at opslagene der hænger i det store vindue ud til Istedgade alle er opdateret
nu.
- Kontoret (Mads + Sabrina) vil løbende sørge for, at opdatere og hænge nye opslag op i
butikken.
11. Ekstra træning for samme kontingent?
Spørgsmålet stammer fra seminaret d. 20 januar.
- Nej, det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke forskelsbehandle holdene og tilbyde enkelte hold 2
træningstider i løbet af en uge, når det ikke kan tilbydes til alle hold.
12. Udsmidning af medlemmer med manglende fremmøde?
Spørgsmålet stammer fra seminaret d. 20 januar.
- Snak om udarbejdelse af tekstbeskrivelse, Mads + Peter laver et udkast til næste formandskabs
møde.
- Teksten skal indarbejdes til næste sæson.
13. Evt.
- Mads informerer om det genoptagede samarbejde med Sundhedshuset Vesterbro. Mads har
afholdt et par møder med de forskellige afdelinger fra Sundhedshuset, og aftalt nogle
fremvisninger af Idrætsfabrikkens faciliteter for borgere som er tilknyttet et forløb i
Sundhedshuset.
- Enighed om, at der skal tilknyttes endnu en sporleder til gymnastikafdelingen med samme løn
som den nuværende sporleder. Mads + Peter søger efter ny sporleder. Punkt følges op på til
næste formandskabsmøde.
- Hvem har frikontingent? Punkt fortsættes til næste formandskabsmøde.
- Næste formandskabsmøde er d. 1 marts kl.17.30 på Valdemarsgade 4.

