
Bestyrelsesmøde i SIG den 17. marts 2020 kl. 20:15 via Skype grundet Corona situationen. 

 

Tilstede………………………… Karsten Bobek, Linda Gry, Morten Samsøe Jacobsen, Jesper Sørensen, Christian Toft, Hanne Leth, Lisbet Elkær og Thorkild Pedersen 
Afbud…………………………… Ulrik Hesse,  
Deltog ikke……………...…..         Per Plesner-Jacobsen grundet pludselig opstået teknisk problem. 
Referent………………………  Thorkild  
 
 

# Punkt Diskussion/beslutning 
1 Godkendelse af referat Referat fra sidste møde medsendt til godkendelse 

Referat godkendt uden bemærkninger 
  

2 Formanden orienterer Oplæg til hvordan bestyrelsen skal arbejde og lægge fokus de kommende 2 år. 
 
Formanden fremlagde ønske om grundlæggende adfærdsregler for kommende bestyrelsesmøder som: 

• Udvise respekt for hinanden 
• Vi møder velforberedte op til bestyrelses- og andre møder. 
• Vi svarer på mails, SMS.er, telefonopkald indenfor 24 timer 
• I tilfælde af interessekonflikt mellem bestyrelsesmedlemmets egen medlemsforening og SIG, repræsenterer bestyrelses-

medlemmet først og fremmest SIG. 
Ovennævnte grundlæggende adfærdsregler blev vedtaget. 
 
Formanden fremlagde forslag om bestyrelsens kommende fokuspunkter.  

• Emner der giver mening for SIG medlemsklubber og som enten/eller  
o kan understøtte de politiske processer i kommunen, 
o kan påvirke politikernes foreningsrelaterede beslutninger i en bestemt retning. 

• Skadeforebyggelse blandt unge idrætsudøvere 
• Demokratisering i foreningerne 
• Fastholdelse af unge og teenagere i idrætsforeninger 
• Officielt SIG engagement i alle byggeprojekter 

Thorkild oplyste at enkelte byggeprojekter som ny svømmehal, Palladium renovering og et evt. kommende Stadion 4 projekt, har 
tidshorisont på en årrække, hvilket ikke må hæmme arbejdet med andre projekter med kortere tidshorisont. 
Emner er ikke udtømmende og punktet sættes på til næste bestyrelsesmøde. Alle bedes tænke over yderligere emner der skal 
fremsendes inden næste møde. 
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 Evaluering af Repræsentantskabsmøde 26. feb. 2020. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med Thorkild Pedersen som næstformand og sekretær. 
 
Listen med bestyrelsesmedlemmer ”Udvalg og arbejdsopgaver 2019/2020” blev gennemgået. 
Der blev foretaget enkelte korrektioner i listen, som også tages op på næste SIG bestyrelsesmøde. Listen med korrektionerne 
medsendes herværende referat til orientering. De enkelte bestyrelsesmedlemmer blev anmodet om at komme med ønsker om 
hvilke udvalg de ønsker at sidde i, baseret på kompetencer og interesser. Deadline? 
Rød tekst er de umiddelbare ”åbne spørgsmål”. 
 
Corona Virus: 
Thorkild gav en orientering om forløb og status set fra hans synspunkt med udgangspunkt i reaktioner fra søsporten m.v. 
Der er enighed i bestyrelsen om at forholde sig afventende og følge udviklingen indtil den 30. marts 2020. Der opfordres til en tæt 
og løbende kontakt til Fritid på rådhuset v/Stig Eiberg. Action: Thorkild / Karsten 
  
Demokratiprojekt: 
Der henvises til den rundsendte ”Noter fra Folkeoplysningsudvalgsmøde den 26.02.2020 vedr. demokrati på de folkeoplysende 
område” og skrivelse vedr. ”Input fra SIGs medlemmer i udvalget”. Det var enighed om at dialogen om demokrati i foreningslivet 
er vigtig for SIG og at der arbejdes målrettet med emnet.  
De 3 SIG bestyrelsesmedlemmer i Folkeoplysningsudvalget udarbejder / fremsender inden næste møde i Folkeoplysningsudvalget 
en skrivelse med SIG indstilling til emnet. 
 
SIGs vedtægter og forretningsorden: 
Bestyrelsen bekræfter at Morten Samsøe-Jacobsen og Karsten Bobek udarbejder forslag til opdatering af SIG vedtægter 
og forretningsorden. 
Lisbet Elkær oplyste at hun som kasserer efterlyste en klar procedure vedr. SIG økonomiske dispositioner og øvrige 
tegningsrettigheder i bestyrelsen. Der var enighed om at også dette aspekt i SIG vedtægter skal opdateres.   
 
SportsGym v/ Gentofte Sportspark v/Per Plesner-Jacobsen udskydes til næste møde grundet Per.s tekniske problemer 
med forbindelse til bestyrelsesmødet. 
 
Webside og Kommunikation: 
Der er en generel enighed om at kommunikationen generelt i SIG bestyrelse skal øges. 
Vedrørende mails til SIG på sigsport@hotmail.com udarbejder Karsten Bobek forslag til håndtering af denne side af 
bestyrelsens kommunikation med medlemsklubber, andre medlemmer og øvrige omverden. 
SIG.s Webside https://sigsport.dk/ har et betydeligt behov for opdatering. Der skal arbejdes videre med materiale og mangel 
derpå på hjemmesiden for at opdatere denne. Morten og Jesper skal skrive? 



Godkendte bestyrelses- og andre referater sendes direkte til Jacob Gry som lægger materialet op på SIG hjemmesiden. 
Karsten Bobek kontakter og taler med Jacob Gry om forslag til opdatering af hjemmesiden.  
  
 
 

4 Kort nyt fra udvalgene Folkeoplysningsudvalget: 
Der er medsendt referat og øvrigt materiale fra sidste Folkeoplysningsmøde. 
 
Klubrumspuljen:  
Bestyrelsen har udtalt utilfredshed med administrationen omkring Klubsrumspuljen. SIG oplever at materialet til møderne 
kommer meget sent, faktisk timer forud for mødets afholdelse, og der går uger efter beslutninger i udvalget, inden 
foreninger/ansøgere får besked på beslutninger truffet omkring deres ansøgning. 
Morten og Thorkild udfærdiger skrivelse til fritidschefen som formand for Klubsrumspuljen, evt. med cc. til AP – Anders Peder 
Østergaard. Deadline? 
  

5 SIG i 2020 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder.  
Det er aftalt at SIG fremadrettet holder 8 årlige bestyrelsesmøder, 4 forår, 4 efterår.  
I 2020 afholdes 2 møder inden sommerperioden, der planlægges 4 faste møder i efteråret. 
Karsten Bobek udsender Doodle med forslag til mødetidspunkter til aftale på næste bestyrelsesmøde. Deadline? 
 

6 Eventuelt Thorkild fortalte om sin kontakt til virksomheden Assembly Voting, Park Alle 382, 2625 Vallensbæk, tlf. +45 26169638, der er en 
virksomhed der har udviklet et system til virksomheder og foreninger der ønsker at afholde lov- og vedtægts bestemte møder og 
ex. generalforsamling. 
Thorkild har aftalt kommende telefonisk kontakt for udvikling af tilbud til foreninger i Gentofte. 
Henvisning til www.assemblyvoting.dk og www.nemgeneralforsamling.dk 
 

7 Kommende SIG 
bestyrelsesmøder m.v.: 
 

- Den (aftale pt. ikke på plads) 
 
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. 

 

        19.03.2020 / Thorkild Pedersen 


