REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 10. januar kl. 17.00 – 20.30
Kontorhotellet, Godsbanegade 7, st. tv.
Inviterede:

Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David Nørgaard, Gunner Lindbæk
Knudsen, Eva Jeppesen, Anders Helledi, Kirsten Bisgaard
Deltagere:
Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David Nørgaard, Gunner Lindbæk
Knudsen, Anders Helledi, Kirsten Bisgaard
Fraværende Eva Jeppesen
Referent:
Kirsten Bisgaard
REFERAT
Punkt 1
Godkendelse af referat fra sidste møde den 07. november 2016
Sidste mødes referat blev godkendt uden nogle bemærkninger.

Punkt 2
Nyt fra Anders Helledi & Horsens Kommune
Idrætspris – gæstestjerne hertil. Desværre afbud fra Bo Henriksen fra AC Horsens, pga. deres træningslejr.
Finde en anden gæstestjerne. Søren Jochumsen fra HK taget kontakt
Møde den 13.01.17: med os, Horsens Kommune og DGI vedr. samarbejde & projekter mm.
Idrætspolitik – der er en ny politik på vej fra HK
Anlægsinvesteringer
 Det er de 5 multihaller der kommer på tale frem til og med år 2020
o 1 multihal for hvert år
o Hver på 10 millioner
 De 5 multihaller er i: Stensballe, Egebjerg, Lund, Hovedgård & Østbirk
 Planen var at starte på en ny hal hvert år, men måske går enkelte af projekterne sammen, for at
opnå et bedre tilbud fra byggeherren
Ansøgningsfrister
 Kursustilskud: 15. januar – 28. februar
 Aktivitetstilskud: 15. januar – 15. marts
 Lokale tilskud: 15. januar – 01. juni
Flere kommuner rundt om i landet kommer på samme system (vinka)
Idrætslærer møde den 19. september 2016
Det var et meget positivt møde.
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Deltagere: Anders Helledi, Søren Jochumsen & en idrætslære fra alle skoler i HK
Målet var at optimere tidsprocessen for fremtidige projekter
 Uden om skolelederen
 Direkte til Idrætslæren
Skolerne savner overblik over foreninger i HK
 Se fritidhorsens.dk
o HK opdatere denne oversigt ud fra alle de tilbagemeldinger som alle
ungdomsklubber/foreninger skal indgive til HK hvert år
Ide: få lokal områdets foreninger til at komme til den pågældende skole = opnå samarbejde & oplysning
 Lettere for landdistrikterne, da de ofte har stort kendskab mellem Skole & Forening
 Sværere for By-skolerne, pga. manglende overblik
Rideskoler
Rugballegård projektet – med flytning af Horsens rideskole pga. eksproprieres i år 2018
Skov & Naturstyrelsen: har bygningerne
HK: har naturen/jorden
 Opnå en byttehandel, således at Skov & Natur styrelsen får noget jord de forpligter sig til at plante
skov på.
 HK vil så videresælge bygningerne (for et symbolsk beløb) til Horsens Rideskole
DOG: ny udfordring pga. grundvandet – det skal sikres = DYRT
Der er næste møde med Horsens Rideklub her ultimo januar (enten den 25 eller 26)
Boller Rideskole – har flyttet lokalitet en gang, og der hvor de nu hører til på en gård, skal også
eksproprieres
– dog først i år 2020
 Så måske de også vil være med til at flytte sammen med Horsens Rideskole, men har ikke samme
hastværk
 Dermed opnå et stort Ridecenter i fællesskab (300 medlemmer til sammen)
Havnen og kajakklubben/Roklubben
Anders er ikke meget inde over dette, men vil gerne undersøge nærmere
 Evt. skal der etableres et stort Sejlsport Center på en ny lavet halvø
 Meget sker løbende i processen, så intet på plads endnu

Punkt 3
Idrætsprisfesten den 30. januar 2017
Priser fra os
Horsens Folkeblads Idrætslederpris
PWC prisen – Årets talent i Horsens
Sydbank prisen – Årets klub/forening i Horsens
Advokatgruppen prisen – Årets idrætsnavn i Horsens
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Kirsten skriver til alle der har indstillet;
Mange tak for jeres indstilling til en af vores priser. Vi offentligøre alle vindere til Idrætsprisfesten der
afholdes på Horsens Kommune, mandag den 30. januar fra kl. 17.00.
Vi kan kun opfordre jer alle til at komme og være en del af festen.
Vi holder dermed vinderne hemmelige frem til den 30. januar hvor priserne overrækkes
Hvem deltager
Line & Bjørn
Gunner fra Idrætsarkivet
Måske Kirsten
Maden fra Amalielund Mad
Gunner har spørgsmål til årstal for priserne.
Der er lavet en fejl tilbage i 60érne – denne tilretter vi nu.
Events
David – ikke muligt med nogle af kampsport klubberne – svært at flytte udstyr + finde frivillige
Line - Ninja hold fra Hatting – ikke helt afvist, men meget svært at flytte dertil samt finde medier
Kirsten forsøger herfra at finde nogle klubber der kan komme. Fx Spring/Airtrack fra Dagnæs, klubber der
ikke er afhængige af udstyr og for mange medier

Punkt 4
Repræsentantskabsmødet den 14. marts 2017
Få styr på – hvad skal der ske, trækplaster, workshops
Fx via Jørn Juul få en rundvisning af den nye hal ved Forum – Sal 3. Den åbner til april 2017
Priser – skal overrækkes som det allerførste
3x unge leder priser (fra SH), 1000 kr. til hver –( deadline for indstilling er den 28. februar 2017)
Dirigent til mødet – Kirsten skriver til Børge Jørgensen fra Advokatgruppen
Info til alle klubber via mail- mail til formanden
Møde start er kl. 19.00
Vi skal finde
2 nye suppleanter & 1 nyt bestyrelsesmedlem
Gunner stiller op til genvalg – men kommer der flere der gerne vil være med, så er han villig til at trække
sig.
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Hvordan kan vi sætte fokus på at få et yngre medlem ind i bestyrelsen

Facebook
Kirsten send en note rundt med
”Sæt X i kalender den 14.03.2017 kl. 19.00
Tilmeld dig på mail@sporthorsens.dk

Punkt 5
Junior Sport – sæson forår2017 – status
Vi køre med sikkerhed forløbet i 2 områder her til foråret.
 Dagnæs, Højvang & Bankager
 Hatting/Torsted
Sanna er ildsjæl igen i det første område – så der er et kendt ansigt med hver gang, sikre god opstart og
velkommen, diverse praktisk der skal formidles, intromøde & afslutning samt sørger for fokus på log-bogen
mm
Mangler en ildsjæl til Hatting/Torsted
David vedr. kampsport klubber – kun Judo er måske klar, ikke øvrige pga. ikke faciliteter og tid eller for
mange i klubben

Punkt 6
Halreklamer
Kirsten har lavet en oversigt over alle 9 haller. Hans er klar til at tage de udgåede ned.
Vi mangler en hjælper til Hans, her i Kims fravær – hvem…??
Vi skal lige afvente Line, da hun har lavet aftale med PWC om 5 reklame skilte

Punkt 7
Kræmmermarked status
Fredy har fået gadeplanen og Kirsten afventer her, så den er der ved at være helt styr på
Hans og Kirsten har korrespondance med Lars vedr. godkendelse af brand sikring
Ansvarslisten er opdateret til nyt år, og Hans har allrede udført de første – han sender den til Kirsten

Punkt 8
Regnskab 2016
Her er vi næsten i mål (Kirsten & Gitte).
Vi lander på et overskud der ligger på ca. 60.000 – 65.000 – flot
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Punkt 9
Gitte status fra årsmøde i DBU region 3
Det er et stort arrangement, med ca. 220 personer
En fra Idrættens analyse institut – interessant foredrag – vi måske kan bruge
 Link dertil var med ved dagsorden
 Fokus på: Danskernes fremtidige idrætsvaner
Fordeling af idrætsudøvere => udfordring ligger her
500.000 private idrætscentre vs. 300.000 i DBU regi
=> vi er udfordret på at få medlemmer
DBU holdt også selv et foredrag – gennemgang af deres tiltag og forsøg på at skabe samarbejde på tværs

Punkt 10
Line status fra årsmøde i DGI
Også her et flot fremmøde på ca. 120 personer
En fra Them holdt et godt foredrag vedr. det at hjælpe hinanden på kryds af foreninger
 Line har kontakt oplysninger på hende
HBK fik idrætspris fra DGI
Foredrag fra DGI formand for Sydøstjylland, Dan – han vil meget gerne samarbejde
 Fokus på: bevæg dig for livet politik (21/50/75)

Punkt 11
Sport Horsens rolle i fremtiden
Ønske synspunkter pt:
1 – 21/50/75 (25/50/75) Bevæg dig for livet
2 – Idræt i skolen (se fx på Brædstrup IF)
 Gå i dialog med Horsens Børnebyråd og høre deres ønsker
Samtidig forsætter vi vores Sport Horsens – Junior Sport

Vigtige datoer
Bestyrelsesmøde onsdag den 01. marts kl. 17.00 – 20.00
Repræsentantskabsmøde tirsdag den 14. marts 2017. Vi mødes kl. 17.30 til mad, ellers møde start kl. 19.00
Bestyrelsesmøde onsdag den 23. marts kl. 17.00 – 19.00 (uden mad)
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