Referat af Repræsentantskabsmøde
Tirsdag, den 14. marts 2017 kl. 19.00
Forum Horsens lounge
Pkt. 1
Stemmeregistrering
Der var i alt mødt 11 stemmeberettigede klubber op

Pkt. 2
Valg af dirigent
Børge Jørgensen blev valgt, Vrønding IF
Børge kunne konstater Repræsentantskabsmødet som værende både lovligt varslet
(minimum 3 uger før) samt beslutningsdygtig (afholdt inden udgangen af marts).

Pkt. 3
Bestyrelsen aflægger beretning
Beretning aflagt ved konstitueret formand Line Læsøe.
Kræmmermarkedet gik super godt sidste år => flot overskud til klubberne
Idræstklinikken er kommet i nye lokaler, åbnet i samme tidsrum
Junior Sport – forsætter her i dette forår, nu i 2 områder – et opråb til medlemsklubberne
om at melde sig på banen hvis de gerne vil være med i projektet. Sport Horens har et
ønske om at få det ud i hele Horsens Kommune.
Synlighed af Sport Horsens - mere samarbejde med bl.a. Horsens Kommune, DGI & DIF er
godt i gang, forsøgte med Landsstævne i år 2021, desværre uden held.
Har nu i alt 4 priser der overrækkes til Horsens Kommune Prisoverrækkelse i januar – det
var en succes, så det gentages i år 2018.
Fremtiden – Vi står overfor en del udfordringer, vi skal have mere fokus på breddeidræt i
hele Horsens Kommune, håber på mere synlighed i forbindelse med det kommende
kommunevalg, er klar til at søge Landsstævne i år 2025.
Ønsker mere samarbejde med skolerne og foreningerne – men indtil nu svære
kommunikationsveje. Vi ønsker alternative motionsdage & håndboldkaravanen
Vi vil gerne sætte fokus på ”Bevæg dig for livet” kampagnen.

Tak til alle vores medlemsklubber, DGI, DIF og ikke mindst Horsens Kommune og
forvaltningen. Dejligt at vi kan løfte i flok.

Pkt. 4
Aflæggelse af regnskab
Gennemgået af Gitte Anegaard
Positivt- årets kræmmermarked
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Halreklamer – stor ros til Hatting Torsted Fodbold ungdom og Gedved IF – her kunne
øvrige klubber godt gøre lidt ekstra benarbejde – det betaler sig.
I år 2014 & 2015 var der fejlaflæst et forkert tal til reservefonden, da Idrætsklinikkens tal
var brugt og ikke Idrætsarkivet. Dette er der nu i år 2016 regnskabet rette op på. Det er
rent regnskabsteknisk, og har ikke betydning for selve regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 6
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er pt. på 5 kr. pr. medlem, dog min. 500 kr. og max. 6000 kr. pr. klub pr. år.
Forslag om at forøge til 6 kr. pr. medlem, dog min. 600 og max fastholdes på kr. 6000 pr.
klub pr. år.
Ols Schultz, Brædstrup IF: syntes ikke det skal stige, i stedet må Sport Horsens skaffe flere
medlemsklubber.
Line Læsøe, Sport Horsens: Da Sport Horsens har mål om mere synlighed, kræver det
større mødeaktivitet i dagstimerne, hvilket igen kræver midler til at frikøbe
bestyrelsesmedlemmerne.
Dette blev sendt til afstemning:
For forslaget = 9 stemmeberettigede klubber
Imod forslaget = 1 stemmeberettiget klub
Neutral = 1 stemmeberettiget klub
 Så forslag blev vedtaget

Pkt. 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg var
Line Læsøe – villig til genvalg som formand
Genvalgt som formand
Gunner Lindbæk Knudsen – villig til genvalg
Genvalgt
Gitte Anegaard – villig til genvalg
Genvalgt
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Nyvalgte
Bestyrelsen er ikke bekendt med nogle og ingen fremmødte meldte sig.
Fået bemyndigelse til at finde en

Bestyrelsessuppleante
Eva Jeppesen – ønsker ikke genvalg
Nyvalgt:
Bestyrelsen er ikke bekendt med nogle og ingen fremmødte meldte sig.
Fået bemyndigelse til at finde en

1 revisorer
Bent Skov – villig til genvalg
Genvalgt som revisor
1 revisorsuppleant
Birgit Christiansen villig til genvalg
Genvalgt

Pkt. 8
Eventuelt
Hanne Damgaard, Kulturdirektør fra Horsens Kommune, Kulturafdelingen, sagde tak for
det positive samarbejde vi nu har igangsat og ser frem til at det forsætter.
Bjørn Ravn fra Sport Horsens – hædre Tommy Poulsen på vegne af alle foreninger/klubber
i hele Horsens Kommune. Begrundet med Tommys store engagement i sporten, samt hans
enorme viden uanset om det er bredden eller eliten.
Line Læøse, Formand Sport Horsens – takker for den formelle del
Jørn Juul har ordet – fortæller og viser rundt i Sal 3

Inden mødet var der uddeling af legaterne til unge ledere.
 Camilla Meldgaard, FC. Horsens
 Marcus Dåbeck, Brædstrup Tennis & Badminton
 Nivika Jensen Hjortshøj, Nim IF
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