REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 10. MARTS
KL. 19.00 I FORUM HORSENS LOUNGE
Pkt. 1: Stemme registrering
Alle noteret – et enkelt afbud i forhold til tilmeldte.
Følgende var repræsenteret;
Navn

Kub/forening

Mail adresse

Morten Fogh

Horsens Kommune

msf@horsens.dk

Peter Petersen

Horsens Freja

peter@petersalat.dk

Gudrun Andreasen

Østbirk Idrætsforening

Poul Sørensen
Søren Jensen

Antal Rep.
-

-

474

4

gudrun.andreasen@gmail.com

1459

5

Østbirk Idrætsforening

lundsvej9@gmail.com

1459

5

Østbirk Idrætsforening

soren@ostbirk.net

1459

5

444

4

1031

5

Claus maack andersen Dagnæs if

Difclaus@hotmail.dk

Ole Schultz

Brædstrup Idrætsforening

iobjerregade@hotmail.com

Peer Stokholm

DGI Sydøstjylland

peer.stokholm@dgi.dk

Horsens Judoklub

flemming.otvald@horsensjudoklub.dk

Flemming Jensen

Medlemstal

-

-

53

2
2
5

Karsten Fuglgaard

Horsens Squash Klub

fuglgaard@hotmail.com

156

Brian Poulsen

Hatting-Torsted Fodbold

bcpo@stofanet.dk

697

Fredy Salling

Idrætsarkivet

fredy_salling@stofanet.dk

-

-

Søren Jochumsen

Horsens Kommune, Elite

sojoc@horsens.dk

-

-

Herud over deltog de 7 medlemmer i Sport Horsens bestyrelse – Line Læsøe (formand), Bjørn Ravn
(næst formand), Birgit Christiansen (kasserer), Sanna Bernhardt, Hans Madsen, David Nørgaard,
Gunner Knudsen
Samt sekretær i Sport Horsens, Kirsten Bisgaard (referent)

Pkt. 2: Valg af dirigent
Bjørn blev valgt.
Indkaldt korrekt – med 3 ugers varsel
Intet krav om fremmøde antal
 Repræsentantskabsmødet erklæres hermed for beslutningsgodkendt

Pkt. 3: Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
Line Læse havde ordet:
For et år siden blev der fremlagt at Sport Horsens vil væk fra at drifte og i stedet fuld fokus på at
udvikle. Er dog blevet klogere. Sport Horsens er nemlig med det nuværende set-up afhængige af at
kunne drifte for at kunne udvikle.
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Dog er halreklamer uddelt til de enkelte klubber selv at varetage.
 Er der spørgsmål til dette, så tag fat i Sport Horsens sekretær
Pt. fastholder vi Idrætsarkivet, Klinikken og kræmmermarkedet.
Arbejdet meget med Sport Horsens position og hvad der skal være i fokus. Følgende er vægtet
vigtigst
 Udvikling
 Specifikke målgrupper
 Udfordringer ude i foreningerne.

Kræmmermarkedet i år – det er ikke blevet billigere at drive, så der er desværre flere
omkostninger. Så stor fokus på dette fra Styregruppen. Specielt tivoli er dyrere.
Styregruppen stopper efter dette år – dette ønskede alle at gøre sidste år, men tager dette år med
for at kræmmermarkedet ikke skal lukke. Men de ønsker forsat alle at træde ud…..
 Der søges nye kræfter til dette

Bevæg dig for livet projekt. Det er godt i gang fra Horsens Kommune, men tager lang tid at
opsætte mål, målgrupper og ikke mindst formidling af det og aktivering af de enkelte foreninger
samt udøvere.
Så der kan ikke sættes nogle facit streger endnu.
Men materialet er der og fundamentet er godt. Godt mod målene og god optimisme om at vi vil
lykkedes mod at opnå målet.

Bemærkninger til beretningen fra bestyrelsen?
Ingen

Pkt. 4: Regnskab fremlægges til godkendelse
Line Læsøe fremlægger
Generelt en lidt lavere omsætning end sidste år. Lavere medlemstal end tidligere, samt lavere
kræmmermarked overskud. Havde Junior Sport i år 2018 og ikke i år 2019.
Idrætsklinikken har kostet lidt mere end tidligere, men samlet formået et holde omkostningerne
godt nede.
Arkivet – hvis dette tages ud af regnskabet – vil der være et overskud på knap kr. 1200. Ligger i en
Fond med kr. 8.665. Tages dette fra årets overskud på kr. -7.102 = overskud i stedet!
Lavere tilgodehavende end sidste år – bedre til at få penge i kassen.
Andet = adm., tilskud, reklamer
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Ole Schultz:
Forslag om at administrationens timer sættes op.
 Til at få flere medlemmer til Sport Horsens. Vil koste lidt ekstra i timer, men burde kunne
betale sig ind i medlemskontingenter
Peter Salat:
Kræmmermarkedet er meget centralt

Regnskabet sættes til afstemning – godkendt af alle

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen mener den skal bevares som den er.
Ingen bemærkninger til dette. Så kontingent fastholdes til kr. 6 pr. medlem. Dog minimum kr. 600
& max kr. 6.000,-

Pkt.: 6: Behandling af indkomne forslag
Ingen kommet ind

Pkt. 7: Valg af bestyrelse & to suppleanter
Følgende er på valg;
Formand, to Bestyrelsesmedlemmer, 1. Suppleant, 2. Suppleant
Line Læsøe – formand, ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlemmer:
Gunner Knudsen – ikke genvalg
David Nørgaard – ikke genvalg
Man vælges for 2 år.
Herefter er der 4 medlemmer tilbage – Sanna Bernhardt, Bjørn Ravn, Birgit Christiansen & Hans
Madsen
Nogle der har interesse?
Kommer der ikke nogle, så vil den nuværende bestyrelse forsætte på lavt blus, og så må der
komme et ekstra ordinært generalforsamling hvor vi tager stilling til fremtiden
Nogle der vil melde sig;
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Formand???
Alm. bestyrelses medlem???
Suppleant???
 Ingen meldte sig
Vedtægter siger at der kan være op til 7 medlemmer. Så bestyrelsen er godkendt som den er med
de nuværende 4 medlemmer.

Sanna Bernhardt fra Sport Horsens bestyrelse opfordre at en eller flere viser interesse…..den
nuværende bestyrelse har nok at se til – bevæg dig for livet, kasserer, Kræmmermarkedet – disse
poster tager allerede mange kræfter.
Vi har et kæmpe ønske om at fremme samarbejdet mellem Horsens Kommune og
medlemsforeningerne samt lave initiativer for Jer som medlemsforeninger.
Bjørn Ravn lægger vægt på, at der i det nuværende år har været et godt samarbejdet mellem
Sport Horsens & Horsens Kommune. Der er dog i enhver forhandling forskellige udfald. En masse
forskellige krav spænder ben for at de store drifts opgaver kan tilfalde Horsens Kommune. Så alt i
alt en meget fornuftig dialog.

Morten Fogh (Chef for Bibliotek, Borgerservice & Fritid) – supplerer at dialogen har været god.
Horsens Kommune er sat i verden for at løse nogle bestemte opgaver. Ønsker at gøre det så nemt
som muligt – der er dog diverse begrænsninger der sætter ind. Fx en museums lov.
Når noget laves om, så kræver det ekstra kræfter. Så Horsens Kommune har stadig interessen i en
god dialog – da det er Sport Horsens der forsøger at sælge opgaver – er det Sport Horsens der pt.
har ”bolden”. Dvs at SH skal komme med ideer og oplæg.
Sport Horsens skal måske fremadrettet se på en anden måde i forhold til omkostninger og
omsætning.
Punktet erklæres for lukket

Pkt. 8: Valg af revisor
Bent Skov & Børge Jørgensen – begge er villige til genvalg. Enstemmigt genvalgt.

Pkt. 9: Eventuelt
Ole Schultz – har selv 4 formands poster – men meget ærgerligt at Sport Horsens mangler pt.
Arkiv & Klinik – disse må bestemt IKKE give slip på.
Kræmmermarkedet og nye kræfter - har forsøgt at finde, men desværre ikke været muligt.
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Måske en ide at lave en anden organisation – som består at 8 foreninger. Disse skal hvert år (man
sidder for 4 år ad gangen som pt.) finde en formand fra hver forening. Disse skal både have deres
alm. opgaver men også være styregruppen. Måske en af disse 8 får så meget smag for det og
bliver på formandsposten.
Måske behøver det ikke kun at være sports foreninger – fx spejdere kunne inddrages. Ville også
være flere potentielle medlemsforeninger til port Horsens.
Forløbet er at man bliver kræmmerklub efter tur, og at det pt. kun er sports foreninger.
Lions klub kunne også være en mulighed. Her er ofte god arbejdskraft.
Mulighed er forsøgt
Peter Salat – foreslår at der er en forening der på repræsentantskabsmøde vælges til at være
Styregruppe Boss
Sanna Bernhardt – der kan også tænkes helt ud af boksen – der er ingen der siger at det skal være
et kræmmermarked (hvis vedtægter ændres). Noget der måske ikke vil kræve så mange
kræfter/timer fra klubberne, og som ikke ligger i sommerferien.

Gunner har siden 2014 kæmpet for at udskille arkivet. En mulighed er at der kan oprettes en
forening. Det skal de frivillige i den nye forenings så selv ud at skaffe midler for at fungere. Hidtil
været en udfordring.

Jørn Juul – covid19.
Alle arrangementer skal aflyses er den nye melding. Den daglige træning – den gennemførers.
Alm. kampe gennemføres men UDEN publikum. Klub fester aflyses også. Alt øvrigt er aflyst –
koncerter, opvisninger mm. Dette gælder for alle haller. Fx så låser de dørene til
divisionskampene.
Bestyrelsesmøde er OK, taktik møder er også ok. Forældre møder foreslås til at blive udsat – man
skal ikke ud i at nogle føler sig presset til at dukke op.
Er man i det mindste i tvivl, så aflys/udsæt

Gaver uddeles til de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer i Sport Horsens; David Nørgaard, Line
Læsøe & Gunner Knudsen. Tusind tak til Jer alle 3, for Jeres store og flotte indsat I hver især har
lagt i Sport Horsens. TAK
TUSIND TAK FOR FREMMØDET
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