REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Onsdag den 1. marts kl. 17.00 til 20.45
Kontorhotellet, Godsbanegade 7. st. tv.
Inviterede:
Deltager:
Referent:

Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David Nørgaard, Gunner Lindbæk Knudsen,
Anders Helledi, Kirsten Bisgaard
Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David Nørgaard, Gunner Lindbæk Knudsen,
Anders Helledi, Kirsten Bisgaard
Kirsten Bisgaard

REFERAT
Punkt 1
Godkend referat fra sidste møde den 10.01.2017
Blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 2
Nyt fra Anders Helledi & Horsens Kommune
A) Forløb på Langmarksvej i forbindelse med Foreningscenter. Horsens Kommune forsøger at samle
mange foreninger her. Der er pt. ingen deadline i projektet
B) Rugballegård – har været til lynbehandling i Byrådet og der er bevilliget et 10 mio. lån fra
politikkerne.
Rideklubberne har selv søgt en fond og har muligvis fået midler herfra. Det er også et meget stort
projekt grundet grundvandssikring samt opførsel af stalde mm.
Rideklubberne er ok med at overtage de nuværende bygninger for et symbolsk beløb af Horsens
Kommune
C) Tilskudsdeadlines - Kursustilskud er den 1. februar. Samt Lokale tilskud med løbende ansøgninger,
dog senest 1 måned efter foreningens generalforsamling eller senest 1. juli. Deadline på
aktivitetsstilskud den 15. marts. Så her bruger Anders Helledi med flere også tid nu
D) Sport & Sparetime – kommer igen i år. Pt. er datoen den 2. september 2017. Mangler afklaring
vedr. dato fra City foreningen (grundet evt. Charlie synger på strøget i Horsens den 1. september –
var der også sidste år dagen før, og de var ikke gode til at rydde op efter dem)
Sidste år blev det afholdt om sommeren – nu rykket frem til primo september efter ønske fra
klubberne, svært at finde frivillige midt i ferien
E) Tilskudsbeløb fra Horsens Kommune til Sport Horsens vil fremadrettet komme primo året og ikke
som tidligere ultimo året
F) Multihaller. Alle 5 haller er på en gang sat i gang. Nu op til de enkelte multihaller hvornår deres
projekt skal påbegyndes.
a. Spørgsmålet er hvem der sidder med i planlægningen af hvad hver multihal skal indeholde.
Kunne forestille at det blot er nogle fra den pågældende klub og ikke de omkring liggende
områder/byer.
b. Meningen er at så mange som muligt får glæde af disse multihaller, dette opnås kun hvis
der kigges bredt rundt i hele Horsens Kommune. Ser hvad der mangler rundt om, og
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hvordan hver mulitihal bedst muligt udnyttes for hele Horsens Kommune og ikke kun den
enkelte by. Øv hvis det bliver 5 ens multihaller der rummer præcis den samme sport

Punkt 3
Evaluering af Idrætsprisfesten den 30. januar 2017
Alle enige om at det forløb godt også med de nye tiltag.
Følgende noter
Mad:
Var en succes – dette genoptages fremadrettet. Evt. skilte i fra Amalielund mad. Meget
nemmere at placere de enkelte fade rundt omkring på forskellige borde og dermed undgik vi
den lange kø, mængden af maden var også tilpas
Indbydelsen: Super af SH var med her som afsender. Ændre ordet fra en ”Fest” – til en ”Overrækkelse”
Lokale:
Alt for småt og for koldt i foyeren. Scenen var meget presset når der var mange pris
modtagere.
Optimalt næste år at flytte det ud til den nye Sal 3 ved Forum Horsens
Scenen:
Var opbygget forkert da den blev kvadratisk – skulle have været aflang, så man kunne gå op i
den ene side og ned i den anden. Havde givet mere plads
Tommy P.: Han fungerer super som konferencier, men vi mangler dermed dækning fra Horsens
Folkeblad. Meget ringe omtale efter afholdelse af eventen. Sport Horsens priser blev slet
ikke nævnt ved dem. Kun i Lokal Avisen. Pressemeddelelsen skal udformeres meget bedre
næste år.
Sportsklub: Event genoptages igen til næste år. Men igen var det ikke optimale omgivelser – de var
pakket væk i det rum.
Sal 3 vil her gøre eventen meget mere synlig, da det kan afholdes i Foyeren.

Punkt 4
Godkendelse af regnskab 2016
Alle i SH bestyrelse underskrev regnskabet.
Vi har en ok bundlinie, men der skal forsøges forsat at udvide indtægterne ved et arbejde på
 At få flere medlemsklubber med i Sport Horsens
 Hæve kontingent satsen fra år 2017. Der foreslås følgende:
Kontingent pt.
Evt. ændring
Pris pr. medlem
5 kr.
6 kr.
Minimums kontingent sats
500 kr.
600 kr.
Maximums kontingent sats
6.000 kr.
6.000 kr.
Således at Sport Horsens økonomi ikke er så dybt afhængig af Horsens Kræmmermarkeds overskud.
Sport Horsens giver hvert år 10.000 – 15.000 til Idrætsarkivet. Det er en sum penge, men det skal der være
plads til fra hele sporten i Horsens.
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Punkt 5
Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2017
Indstillinger:
Disse 3 er udvalgt til at modtage De unge Legater:
Kandidat
Marcus Dåbeck
Nivinka Jensen Hjortshøj
Camilla Meldgaard
Kirsten skriver til afslag til øvrige indstillinger

Klub
Brædstrup tennis & badminton
Nim IF, gymnastik
FC Horsens, fodbold

Kirsten sørger for:
 1000 kr. i kontakt til hver i en kuvert
 Diplom som sidste år – i sort ramme
Tilmeldinger: der er pt. kommet 6 tilmeldinger og så SH best. Læg det op på FB igen.
Kirsten sendte i går en reminder rundt til alle formænd på mail.
Foredragsholder/Workshops: Dette skal der ikke tænkes i.
 I stedet sørger Jørn Juul for at der bliver en rundvisning i Sal 3 i Forum Horsens kl. 20.00
o Kirsten læg info vedr. dette på FB
Mad: Skal bestilles via Forum Horsens – vist Dorte Bak. Kirsten sørger for dette.
Til os - finder vi noget varmt mad, vin, øl, vand.
Til rep mødet - servere vi kage, frugt, vand, øl, sodavand, kaffe, the

Punkt 6
Idrætsklinikken
Forsikring:
Her er der allerede gang i brugen af betalende patienter til hhv.
behandlinger/konsultationer. Der sælges også elastikker samt der kan sælges akupunktur
nåle behandling. Så nu kommer der lidt indtjening ind fra denne kant.
Lokaler:

Stadig ikke optimalt at være her. Der har ikke været yderligere episoder siden sidst, men
heller ikke meldt mere ud fra Søren Jochumsen.
Stadig et ønske at søge andet sted hen – fx Foreningscentret på langmarksvej. David har
nævnt det for Anders Helledi på deres møde i går.

Skilte:

Kommer op snarest.
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Punkt 7
Junior Sport – sæson forår 2017 – status
Mange klubber giver ikke respons tilbage. Har en del der har givet tilsagn om at de gerne vil deltage, men så
høre vi ikke mere derfra. Andre klubber svarer slet ikke – så nu tager vi tlf. kontakt til dem, og får endelige
afklaringer.
Vi skal have klubber på plads, før vi begynder at sælge billetter.
Projektet skal forløbe fra uge 16 til og med uge 21.
Intersport har deadline i uge 14 på tryk til t-shirt.
Så tilmeldingsdeadline er ultimo marts måned! Meget snart….
Hatting/Torsted – sikker på Hatting badminton
Dagnæs/Højvang/Bankager – sikker på Horsens Orienterings Klub, Horsens Stars and strikes, Sydbyens
tennis Klub.
Vi har dermed fået 2 nye klubber ved dette projekt - nemlig Sydbyens Tennis Klub samt Horsens Stars and
strikes.

Måske vi skal overveje kun at køre dette forløb om efteråret, pga. mange af de forskellige sportsgrene
stopper deres sæson i marts/april/maj, og øv at køre en prøve time, og så holder sporten for sommeren.
Kan fx køre det således:
 Opstart ultimo august/september med slut i oktober før uge 42
 Eller fx med start i oktober til og med november
 Skal ikke ind i december og skal uden om uge 42
 Alternativt kan der køres et forløb med et ”hul” i midten, således at der er 3 events i
august/september og så 3 igen i oktober/november
Vigtigt at der er en sæson man kan starte op på efter Junior Sport forløbet slutter.
Kirsten udarbejder en oversigt over alle vores medlemsklubbers sport og deres sæsoner

Punkt 8
Halreklamer
Nedtagning: Hans er stadig klar på tjansen, og kan evt. klare opgaven selv. Så Kirsten udarbejder et
overblik til Hans og så ser vi.
Faktura:

Kirsten er i gang med at fakturer. Egebjerg er helt færdig og udbetalt. Der er overblik og klar
til fakturering af 4 andre klubber. Resten følger snarest.
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Punkt 9
Kræmmermarked
Status:
Alt køre som vanlig efter arbejdsarket. Styregruppen plejer selv at køre det, så der er tjek på
det hele.
Første møde: Fastsat til den 4. maj. Kirsten skriver rundt til de 8 klubber samt styregr. For at melde dato
ud. Dato er clearet med Fredy så vi har reserveret Idrætsarkivet. Senere følger dagsorden
mm.
Nye ideer:

Laver et børnekræmmermarked i år. Således at børn og 2 voksne kommer gratis ind på
pladsen hvis de køber en bor til kr. 100. Det bliver i staldene bag ved Store telt, således at de
er overdækkede. Der bliver i alt 30 pladser. Hans har udarbejdet pressemeddelelse.

Luk af Atletica gør at vi ikke har noget sted at servere mad, opbevare forstærker samt få
bad.
o Hans har lejet et telt til at servere mad i til alle de frivillige
o Kirsten har skrevet til DHC hundeklubben, og vi kan låne deres klubhus til at opbevare
forstærker fra TeenShop samt ok til at sætte højtaler på taget
o Hans har fra Godik lejet en badevogn.
Der er valgt nye toiletvogne der har bedre udskylning. Så håber vi at der bliver mindre brug for
en slamsluger, og at prisen her kommer til at gå lige op.
Hans har lavet de nye skilte klar. Tuborg fonden sagde nej i år, så der er i stedet påsat Sport
Horsens logo i nederste højre hjørne.
Smådyr – Kirsten & Jørn Juul forsøger at få flere forskellige smådyrskræmmere til
Sport event – for klubberne der kan komme og vise deres sport frem. De kan evt. lave
konkurrencer således at der kan være ekstra gevinster at hente hjem for klubben med en
sponsor.
Event kan køre både lørdag og søndag med et særskilt program
Ca. 1 klub pr. time
Måske kontakt DGI hold – GFG fra Gedved – et voksen hold der kan lave en opvisning.
Alternativt kontakt Komediehuset for noget underholdning, fx et fast sted på pladsen eller
rundt i kræmmergaderne
Vær OBS på at der ikke er noget der kræver for meget ørenlyd, pga. Store telt og tivoliet er lige
ved siden af.
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Punkt 10
Motionsdag
Vi ønsker at lave alternativer til det traditionsrige løb på motionsdagen – fredagen i uge 41.
Sport Horsens har tidligere forsøgt sig med dette i ØIF, så vi har noget materiale at benytte.
Vi skal fra SH tage kontakt til skoler for at høre om de har interesse i det, samt klubber om de finder det
interessant og muligt.
Håndbold i folkeskolen
Bettina, Gitte og Claus ( Konsulent i vores region), har tidligere forsøgt sig med et sådant forløb. Det var dog
kun meget få klasser der deltog.
Så der er en hel drejebog for projektet, det skal blot genoptages.
Selve forløbet: et stævne hvor der inde da trænes håndbold i folkeskolen, og hvor idrætslærerne bliver
klædt på til at kunne give god håndbold træning.
To do:
1) Møde med Claus her i marts om et forløb
2) Møde med idrætslærerne om de finder det interessant
o Hvilket alderstrin de tænker
o Lav evt. et spørgeskema til alle idrætslærerne
 Spørg Anders Helledi om det vil give mening at udarbejde et sådan.
For begge forløb forsøger vi ved Anders Helledi at få foretræde og herigennem få præsenteret vores forslag
til folkeskolen for den gruppe idrætslærer der jævnligt mødes.
Gøre brug af udviklingspuljen og skolepuljen.
Vigtig at vi for begge forløb sørger for at det er ALLE skoler i hele HK der er med i det.

Punkt 11
Eventuelt
Alternativ til Godik dankort terminaler.
 Nets – Kirsten har fået tilbud herfra
 Terminal børsen – en lokal udbyder, Jørn Sten, 20 42 06 85 (Kirsten undersøger)
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