Referat af Repræsentantskabsmøde
Tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 19.00
Forum Horsens lounge
Pkt. 1
Stemmeregistrering
Der var i alt mødt 13 stemmeberettigede repræsentanter op.

Pkt. 2
Valg af dirigent
Jens Høeg fra Torsted IF blev valgt
Jens kunne konstatere Repræsentantskabsmødet som værende både lovligt varslet
(minimum 3 uger før, den 26. februar 2018) samt beslutningsdygtig (afholdt inden
udgangen af marts).

Pkt. 3
Bestyrelsen aflægger beretning
Beretning aflagt ved Sport Horsens formand Line Læsøe.
Kræmmermarkedet gik ok, og gav et lille plus
Idræstklinikken køre som vanlig, ingen ændringer her
Junior Sport – forsætter her i dette forår, i 2 områder.
Synlighed af Sport Horsens - mere samarbejde med bl.a. Horsens Kommune, DGI & DIF,
med fokus emner som Horsens som Visions Kommune & Bevæg Dig For Livet kampagne.
Fremtiden – Mere synlighed og fokus på sporten i Horsens kommune og bredde idrætten.
Sport Horsens ønsker fortsat at sætte fokus på ”Bevæg dig for livet” kampagnen i
samarbejde med DGI, DIF og Horsens Kommune.
Håber på et godt forløb med Horsens som Visions Kommune.
Sport Horsens har lavet en stor medlemsundersøgelse, som vil danne grundlag for Sport
Horsens’ fremtids fokus områder. Stor tak til alle der har meldt retur til os,
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
Et lille overskud, væsentligste grund til denne størrelse er at Kræmmermarkedet 2017 ikke
var det bedste år, og dermed ikke gav så stor en andel til Sport Horsens.
Kræmmermarkedet – et lille overskud
Tilskud – status qvo
Kontingenter – steget lidt pga. nye medlemmer samt forøgelse af satser
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Junior Sport – en lille indtægt på projektet her
Kursus – refusioner
Ekstraordiner indtægt – Horsens Kvindelige Gymnastikforening blev nedlagt og deres likvid
beholdning skulle i henhold til deres vedtægter overføres til Sport Horsens
Arkiv – næsten i nul
Klinik – 50.000 i underskud
Hovedpunkter i Sport Horsens
 Halreklamer, Klinik, Kræmmermarked, Sport Horsens kontoret, Arkivet
Trods der kun er et lille overskud i 2017, så er der likvide midler at gøre med i Sport
Horsens.
Bemærkning at taste fejlen i regnskabsopstillingen blev tilrettet. Rettes asap.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 5
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 6
Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer hertil.
Fortsætter med
 Minimum kr. 600
 Makimim kr. 6.000
 Pr. medlem kr. 6,00

Pkt. 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg var
Line Læsøe – villig til genvalg som formand
Genvalgt som formand
Øvrige på valg
Bjørn Ravn, Hans Madsen & David Nørgaard
 Alle 3 var villige til genvalg – og blev valgt igen
Nyvalgte
Sanna Bernhardt blev valgt ind i bestyrelsen som det 7 og sidste medlem i henhold til
vedtægterne.
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Bestyrelsessuppleanter
Nyvalgt:
Flemming Otvald fra Horsens Judoklub er villig til at blive valgt her – enstemmigt godkendt

Overvejer suppleant post – Henrik Bach fra Horsens Svømmeklub

En revisor
Børge Jørgensen– villig til genvalg
Genvalgt som revisor
En revisorsuppleant
Birgit Christiansen villig til genvalg
Genvalgt

Pkt. 8
Eventuelt
Dan Skjerring, formanden fra DGI Sydøstjylland
DGI har samme vision som Sport Horsens – være tættere på foreningerne.
Fælleskab om kampagnen – Bevæg Dig For Livet
Meget positiv overfor det store samarbejde på tværs af DGI, DIF, Sport Horsens & Horsens
Kommune.
Ros til Sport Horsens for at byde godt ind.
Henning Jensen, Venstre, Byrådet
Det politiske hold der pt. er sat, har alle stor fokus på sporten i Horsens Kommune. De
ønsker også et tættere samarbejde med Sport Horsens – allerede lagt op til dette
De ser at Sport Horsens er med i arbejdsgrundlaget i de næste 4 år.
Fokus: motion og sundhed på landkortet
Hanne Damgaard, Fritidschef fra Horsens Kommune, Kulturafdelingen
Sagde tak for det spændende samarbejde vi havde med Idrætspris anno 2017 i de nye
rammer i Forum Horsens. Stor ros for samarbejdet der er bygget op og den indsat Sport
Horsens lægger. Specielt med fokus på Bevæg dig for livet.
Casper Due Fogt, Fritidsafdelingen, Horsens Kommune
Kort præsentation af sig selv, som ny fra oktober 2017
Slog et slag for Åben Skole puljen – skolerne er ved at planlægge næste skoleår - år
2018/2019, så påtænkes der et samarbejde med en forening, kan det med fordel opstartes
nu.
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Ole Schultz, Formand Brædstrup IF
Stor succes med Åben Skole samarbejde i Brædstrup – kan kun anbefale til andre
foreninger.
Udligningsbeløb i Danmark – Horsens står til at skulle betale en 100 mio til staten. Hvor
skal disse penge tages fra……stå sammen, så det ikke går ud over sporten.
Jens Høgh, Torsted IF (dirigent)
Positiv oplevelse med Move For Life
Line Læsøe, Formand Sport Horsens – takker for den formelle del. Takkegave til Jens Høeg
for dirigent rollen, byder på kaffe & kage og takker alle for fremmødet.

Inden mødet var der uddeling af legaterne til unge ledere.
 Silke Kirring, Sydbyens Aktivitetsklub
 Ida Thesbjerg, Horsens Orienteringsklub
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