REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Onsdag den 29. november kl. 17.00 til 19.00
Kontorhotellet, Godsbanegade 7. st. tv.
Inviterede:
Deltager:
Referent:

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

REFERAT
Punkt 1
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 26.09.2017
Blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 2
Nyt fra Horsens Kommune v/Henrik Koch
A) Velkommen til Casper Due Fogt
Fra den 16. oktober 2017 har Casper været ansat som Administrativ medarbejder ved Horsens Kommune.
Casper har uddannelsen Idræt og sundhed med sig og kommer fra Fredericia idrætsråd.
Primære arbejdsfunktioner er; tilskud og alt administrativt med fokus på tidsfrister.
B) Idrætsprisuddeling januar 2018
Forum Horsens er booket til dagen og Atrium bliver centrum for prisuddelingen. Denne opdeles i 2 med 2/3
som selve prisoverrækkelses salen med stole og scene og 1/3 medforplejning.
Event klubberne samt Idrætsarkivet får plads enten i området med forplejning og/eller ude i foyeren.
Der kommer også en stor skærm op – nok omkring scenen, hvor der kan køre et diasshow. Her kan der fx
være billeder fra de enkelte klubber, fra Junior Sport event besøg, Move For Life osv.
Kirsten sender billeder til Casper
Maden leveres fra Amalielund mad – Jørn Juul/Forum Horsens står for dette. Bliver sandwich.
Tidsplan

17-19 unge
19-21 seniorer
SH priser overrækkes primært fra kl. 19-20 – evt. Talent prisen kl 17-18- afhænger af vinderens alder
Tilmeldinger: de sponsorer samt deltagere fra SH & Idrætsarkivet skriver Kristen til Casper
Gæstestjerne – forskellige oplæg fra Horsens Kommune. SH foreslår William Blume fra Horsens Amatør
Cykelklub
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C) Folkeoplysningsvalg – Sport Horsens & DGI kandidat
Øvrige organisationer der er med ved Folkeoplysningsrådet er;
 Spejdere
 Aftenskoler
 Selvorganiserede foreninger/øvrige foreningsområder
De har 2 møder om året. I oktober og i april måned.
Sport Horsens har 2 poster vi indstiller kandidater til. Tidligere har vi givet valget videre til DGI om at vælge
den ene af kandidaterne. Dette gør vi igen i år.
Vi ved at Ingvar stopper, så der skal findes en ny fra DGI regi.
Når vi ved hvem de 2 repræsentanter er, så giver vi Horsens Kommune besked
D) Andet
Speed backgammon – er dette en sport der kan få tildelt en idrætspris? Det går under kategorien
Tankesport, og vi har en i Horsens Kommune der er blevet Europamester.
Sport Horsens mener at Horsens Kommune skal forholde sig til de vindere som DIF har på deres sport liste.
Og pt. er Tankesport ikke nævnt der.
Move For Life – meget positive tilbagemeldinger.
Selve evalueringen med de 4 haller, har ikke været muligt at samle til en fælles, så det vil ske løbende med
hver enkelt hal. Så vidt det er muligt er Tine Nørgård med.
(Tine er blevet fast ansat i Kulturdelen med fokus på bl.a. julebyen og middelalderfesten)
Fokus pt. på tilskud
Horsens Kommune mener selv at processen er blevet meget nemmere nu end tidligere. Der er lavet mange
vejledninger.
MEN: de får respons fra klubberne om at de ikke føler det er blevet nemmere.
Der er kommet et nyt krav om at ALT skal være på skrift, hvilket er tidskrævende
Endvidere er der nu krav om at et Tilskudsregnskab skal indsendes til Horsens Kommune fra alle foreninger
– samt at dette bliver offentligt.
Først var der krav om at følge kalenderåret, nu ændret til foreningens eget regnskabs år – da Horsens
Kommune har erfaret at der er mange der har regnskabsafslutning 30.06
Forslag fra Sport Horsens – lav en FAQ.
Horsens Kommune har mange udførlige vejledninger, så de er der – spørgsmålet er om de bruges.
Mange ringer med spørgsmål – som de egentligt selv kan finde i disse udførlige vejledninger. (bla. en blå
vejledning på 17 sider)
Horsens kommune laver 2 oplægs aftener.
1 afholdes i Brædstrup, den anden i enten Horsens, Egebjerg eller Tyrsted.
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Sport Horsens vil her gerne være Horsens Kommune behjælpelig med at sende information rundt til alle
vores medlemsforeninger samt lægge info på vores Facebook side
Fremadrettet deltagelse i bestyrelsesmøder
SH ser meget gerne at Henrik Kock deltager i alle SH bestyrelsesmøder og aflægger info om nyt fra Horsens
Kommune til os.
Ane Staunings Vej
Udlejer har været syg, så derfor har der været stilstand i processen. Forventes at ske noget her i december
2017.
Der er pt. 8 interesserede foreninger i spil, og 3-4 foreninger der måske er i spil
Horsens Firma- og Familie Idræt
Henrik Koch har møde den 4. december med dem om deres ønsker for fremtiden.
Ride center
Total stilstand
Budget indstillinger
Sport Horsens er skuffede over ikke at have fået direkte besked fra Horsens Kommune om hvad der er
skrevet retur til de enkelte foreninger der har ansøgt om anlægsmidler.
Henrik Koch fortæller at stort set alle har fået et nej.
Skater klubben Knæk og Bræk har fået bevilliget kr. 100.000,- dog på den betingelse at de finder nye
lokaler. Hvis de ikke gør dette, så får de intet.
Henrik Koch sender det information der er sendt rundt til foreningerne til Sport Horsens.
Sport Horsens tilskud
Har modtaget fra SH administrationen og Idrætsklinikken.
Mangler endnu at modtage fra Idrætsarkivet.
Henrik vil sørge for at dette klares inden 31.12.17
Punkt 3
Status på
A) Forsikringer
Bjørn har gjort klar til at samle alle forsikringer ved TopDanmark.
Kirsten sender Bjørn en oversigt over alle de nuværende forsikringer med navn og police nr., så sender
Bjørn det videre til TopDanmark så vi sikre at vi får alt med. Herfra go til at skifte alt til TopDanmark,
B) Idrætspris anno 2017
Deadline for indstillinger er til og med den 12. januar – helt som Horsens Kommune har det.
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Kirsten følger op på Horsens Folkeblad (sæt Tommy på cc) samt PwC, om de er klar på at være sponsor igen
i år – svarfrist den 5. december – så vi evt. kan nå at finde en ny sponsor!
Event klubber – Kirsten ryk foreninger for et svar i uge 50.
C) Gaver fra Sport Horsens
Skema tilrettet – Kirsten opdatere det.
Når vi laver et tillykke kort – printes fremadrettet på tykkere papir.

D) Berings stafetten 2018
Udskydes til næste år

Punkt 4
Vinternyt
Kirsten indskriver datoer med Idrætspris anno 2017 deadline samt dato for Repræsentantskabsmøde.
Sanna forslag: laves som et videoopslag i stedet for på trykt papir – giver en større synlighed.
Vedtaget at vi fra SommerNyt gør brug af dette forslag.
Kirsten tilretter datoer, afventer sponsor svar fra Idrætspris anno 2017 (PwC & Horsens Folkeblad) og
sender herefter rundt til alle klub formænd – vedhæfter alt vedr. Idrætspriser.
Punkt 5
Hvem deltager og repræsenterer Sport Horsens
A) Folkeoplysningsudvalg den 17. januar 2018
Bjørn stiller op for Sport Horsens og deltager denne dag.
Kandidat fra DGI – Kirsten skriver til Peer Stokholm. Vi ved at Ingvar har sagt fra – høre Peer om de evt. selv
har en anden kandidat.
B) DIF Region Midt & Syd, valg og netværksmøde, den 22. januar kl. 17.30 – 20.30
Line og Sanna deltager her.
C) Idrætspris anno 2017 – den 30. januar 2018
Her deltager Bjørn, Gitte, Gunner og Kirsten.
Punkt 6
Orienteringsskriv – evt. kommentarer eller andet hertil
Ingen kommentarer. Dette tiltag fungerer rigtigt godt.
Årsmøde i DBU, Bjørn var syg
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Punkt 7
Møder i foråret 2018
04.01.18
Foreningsudvikling kl. 17-20 Langmarksvej 45
18.01.18
Bestyrelsesmøde kl. 17-19 Fokus= Idrætspris, kulturudvalg & Hvem forsætter i SH bestyrelse
07.03.18
Bestyrelsesmøde kl. 17-19
20.03.18
Repræsentantskabsmøde kl. 17.30-19.00 mad/ Kl. 19.00- ? rep.møde
HUSK: der skal indkaldes til Repræsentantskabs møde 3 uger FØR – senest den 26. februar 2018.
Kirsten booker Forum Horsens til den 20. marts 2018

Punkt 8
Eventuelt
Ansvarsområder
Sanna bliver koordinator for Sport Horsens – Junior Sport
Gunner er koordinator for Idrætsarkivet
Hans er koordinator for Horsens Kræmmermarked

Sport Horsens - Junior Sport
Der er modtaget rigtig meget konstruktivt feedback fra alle deltagernes forældre.
Sanna samler alt dette og så må vi se hvad vi kan/skal gøre herfra.
Herudfra kan vi udarbejde en drejebog/idekatalog til foreningerne der deltager som event klub
 Formidling af netop deres sport – oplæg for deltagere
 Oplæg til hvad der skal ske under deres event
Tøj
Kirsten bestiller en polo til David i str. xxl
Samt tøj til Sanna – polo str. & vest (som Line)
Telenor abonnementer
Kirsten opsiger alt vi har liggende her vedr. MobilePay samt mobilt bredbånd til Horsens Kræmmermarked.
Det nye Kulturudvalg
Ser meget fornuftigt ud med sportsbrillerne på. Alle har tidligere på en eller anden måde haft med sport at
gøre.
Skal have aftalt et møde med dem i løbet af januar 2018
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Vigtige datoer
17.01.18
Folkeoplysningsvalg
30.01.18
Idrætspris i Forum Horsens kl 17-19 ungdom & 19-21 seniorer
20.03.18
Repræsentantskabsmøde kl. 17.30-19.00 mad/ Kl. 19.00- ? rep.møde
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