REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 26. september kl. 17.00 til 19.00
Kontorhotellet, Godsbanegade 7. st. tv.
Inviterede:
Deltager:
Referent:

Henrik Koch, Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David Nørgaard, Gunner Lindbæk
Knudsen, Sanna Bernhardt, Kirsten Bisgaard
Henrik Koch, Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David Nørgaard, Gunner Lindbæk
Knudsen, Sanna Bernhardt, Kirsten Bisgaard, Tine Nørgård
Kirsten Bisgaard

REFERAT
Punkt 1
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 17.08.2017
Blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 2
Nyt fra Henrik Koch & Horsens Kommune
A) Move for life 4. – 5. november
Fra den 1. september har Tine været fuldtidsansat på dette projekt.
Karavanen vil være på plads ultimo uge 39, så de enkelte haller hver især kan gå i gang med deres detail
plan og planlægge deres event.
Det bliver 5 haller der deltager – Brædstrup, Egebjerg, Lund, Torsted og Østbirk
Hovedgård og Stensballe er hoppet fra forløbet.
De 5 haller får på torsdag et oplæg til et program, som de så kan melde retur på og oplyse hvilke
krav/ønsker de hver især har.
Det tidsprogram for karavanen som Line & Gitte har udarbejdet – KIH sender dette videre til Tine
Karavane aktiviteter der pt. er på programmet;
 Store Nørd, DR, kemi show (alle 5 haller) i tidsrummet kl. 10.18 om lørdagen
 Floorball fra Sønderbro Floorball klub
 Funball – ungdomsskolen
 Kunstrulleskøjteklub – krav om trægulv, så måske kun i Brædstrup, evt. i Torsted i deres gymnastik
sal
 Natminton – DGI i samarbejde med de lokale badminton klubber
 HappyMoves – DGI
 Kinball – DGI
 Fitness uden maskiner - DGI
 E-sport – lazer games
 Klatring – kun muligt i Torsted, ved Østjysk Klatreklub
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Kirsten tager kontakt til følgende klubber for at høre om deres interesser – meld retur til Tine;
 Horsens KFUM Bordtennis
 Kampsports klubber, fx Horsens Muay Thai
OBS:
Efterfølgende har LUND meldt sig ud af forløbet – så det bliver i alt i 4 haller eventen afholdes.
B) Anders Helledi
Han er stoppet og fået nyt job ved Farverskov Kommune. Horsens Kommune har 6 kandidater til samtaler,
så der kommer en ny ansat på samme plads.
C) Idrætspris anno 2017
Horsens Kommune spørger om Sport Horsens er klar til igen at være medvært – det er vi ja.
Det afholdes sidste mandag i januar 2018.
Hvor det afholdes er endnu uvist….forslag om at rykke fra Horsens Rådhus til Forum Horsens Atrium
Horsens Kommune vil sende info til KIH
D) Folkeoplysningsråd og valg hertil
Sport Horsens har 2 poster vi indstiller kandidater til.
De har 2 møder om året. I oktober og i april måned.
Øvrige organisationer der er med ved Folkeoplysningsrådet er;
 Spejdere
 Aftenskoler
 Selvorganiserede foreninger/øvrige foreningsområder

Punkt 3
Vælgermøde den 7. november 2017
Der kommer en pressemeddelelse ud i morgen den 27. september
Det kommer til at foregå som et fyraftensmøde fra kl. 17.00 – 19.00. Der vil blive budt på en sandwich.
Vi kan ikke benytte os af Tommy Poulsen, da vi gerne vil have ham til at dække valgaftenen via Horsens
Folkeblad.
Alle spidskandidater bliver inviteret - de vælger så hver især hvem der vælger at stiller op.
Panel debat = alle forholder sig til det samme spørgsmål
Forslag til emner:
 Fokus på faciliteter
o Tennis/ketchersport (ketchercenter)
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o Svømning (i forhold til folkeskolen)
o Gymnastik (springgrav)
Handikap idræt
Integration af det danske foreningsliv
Uorganiseret idræt
Dyrskuepladsen
Foreningsliv i centrum, med udgangspunkt i havne grunden & Kvickly grunden –hvor skal de høre til
Atletik – hvor kan dette dyrkes henne af i Horsens Kommune

Punkt 4
Update
A) Reception ved Horsens Orienterings Klub den 30. august 2017 (Bjørn)
Var en flot reception
Jubilæum ved håndbolddommerklubben den 8. september 2017 (Gunner)
Fint arrangement. Fik en bog med til arkivet.

Punkt 5
Evalueringsmøde med kræmmerklubberne den 25. september 2017 (Hans & Kirsten)
A) Herunder kræmmer regnskab
Mødet gik rigtigt fint, der bliver ca. 20.000 til hver klub – KIH send aconto kr. 18.000 til hver klub nu.
Sikre alle konto nr. er korrekt – opfølg med hver enkelt af de 8 klubber.
Blev kort vendt:
 kan der komme flere kræmmere ind på pladsen, vende noget rundt eller…?
 Behandling af penge
 Ris/ros fra klubberne til evalueringsmøde – opfordre at de næste år sender dem til os inden mødet,
så styregruppen kan være forberedt på spørgsmål mm.
 Plakat ophæng - 1 klub havde ikke hængt deres op. Ved ikke hvem. Burde efter reglen trækkes kr.
1000,-

Vigtige datoer
04.11 – 05.11 – Move for life
07.11 – Valgmøde
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