Referat
Onsdag den 13. marts kl. 19.30
Afbud: EMS og SE

Administrationen




Status i forhold til Kirsten og praktikant (Jette)
GA orienterede omkring Kirsten, at hun er sygemeldt og forventes at være det frem til sin
fratrædelse pr. 30. april 2013.
Jette (praktikant) er hos os på 5. uge, og det går rigtig godt. Jette er ved at have et godt overblik
over hal-reklamerne, ligesom hun ligeledes er ved at komme godt ind i det i forhold til
Kræmmermarkedet.
Fremtiden
Det blev besluttet, at Jette (praktikant) ansættes i et vikariat i 6 måneder fra 25. marts 2013 med 15
timer pr. uge.
Administrationen forbliver på Kontorhotellet Rørfabrikken i første omgang frem til og med maj
2013, så Jette har mulighed for ”sparring” via GA.

Repræsentationsmøde
Vi mødes d. 20/3 kl. 18.15.

Hvad orienterer vi om på mødet
BS indleder og beretter kort. Hun genfortæller IKKE den skrevne beretning – det forventes at deltagerne
har læst denne på forhånd.
Herefter orienterer BS om den aktuelle administrative situation, herunder de problemer/udfordringer, der
er kommet frem efter Kirsten er blevet sygemeldt.

Indkomne forslag



Etablering af Sports Festival – fra Jørn Bonde, HBC
Samarbejde mellem klubberne – fra Jørn Bonde, HBC

Bestyrelsen diskuterer de indkomne forslag og besluttede, at repræsentantskabet opfordres til




at nedsætte et udvalg (med deltagelse af 1 medlem fra bestyrelsen – Else Marie blev valgt
enstemmigt), ligesom der vil blive opfordret til, at udvalget/Jørn Bonde deltager i den kommende
Idrætskonference (som arrangeres af Horsens Kommune).
Bestyrelsens umiddelbare indtryk af forslaget er, at det er et rigtigt godt forslag, men stiller sig dog
tvivlende overfor, hvorvidt det er muligt at erstatte ”skolernes motionsdag” med dette tiltag
at der opfordres til bedre og bredde samarbejder mellem klubberne, og at der via Sport Horsens
evt. arrangeres en undervisningsdag i samarbejde mellem klubberne.

Beretning
Se ovenstående

Forplejning
GA/JD sørger for frugt, kage m.m.

“Du gør en forskel” og de unge ledere.
Der er ikke indkommet indstillinger til ”Du gør en forskel” og kun en enkelt til ”de unge ledere”. JD sender
reminder til klubberne med ny frist fredag eftermiddag og mailer indstillingerne videre til bestyrelsen. GA
tjekker post på Langmarksvej.

Gennemgang af regnskab 2012 (Sport Horsens, Idrætsklinikken &
Idrætsarkivet)
BJ gennemgik rengskabet.
Efter regnskabets afslutning er vi blevet kontaktet af SKAT angående restance og manglende
momsindberetning for 2010-2012. Sport Horsens er indberettet til RKI for kr. 22.188,- JD rekvirerer
kontoudtog og yderligere information fra Skat.
Til rep. mødet vil der blive lagt vægt på, at vi står med en udfordring, og vi derfor ikke kan sige, hvordan vi
står ultimo 2013

Gennemgang af regnskab 2012 (Horsens Kræmmermarked)
GA meddeler at regnskabet ikke færdigt, bogføring forventes færdig fredag, og forhåbentlig vil det være
muligt at lave rengskabet i weekenden, så der på rep. mødet kan blive fremlagt et regnskab til orientering

Idrætsklinikken
Annoncering (dagspresse, lægehuse, efterskoler, nyhedsbrev, haller)
Grundet lukning af Motionsforum er patientantallet dalet.
JD mailer plakat til PH, der printer og laminerer i A3 som deltagerne kan tage med til ophængning i
hallerne.
JD sender informationsbrev ud til lægehuse, efterskoler og idrætsklubber. JD kontakter Horsens Folkeblad
angående annoncering/indslag.

Bemanding

Personalemøde

Personalet på klinikken ønsker et møde, da de ikke kender andre end Bettina fra bestyrelsen. De finder en
dato og meddeler til bestyrelsen, hvoraf to deltager. Dagsordenen på dette møde vil indeholde tilmelding
konsultation online og fremtidig bemanding.
Hjemmeside/facebook – hvor langt er vi?
Facebooksiden er færdig og bliver løbende vedligeholdt. JD inviterer bestyrelsen. JD får hjemmesiden klar
til rep. mødet. JJ sørger for lærred og projektor, så den kan blive præsenteret. JD medbringer computer.

Kræmmermarked
Hvor mange gevinster?
Gevinster JD fremskaffer liste fra Hans

Vagtplan
EMS, BJ og GA står til rådighed på fuld tid. EMS overtager KMs funktioner på markedet.
JJ og FOJ deltager ikke.
JD ænder vagtplan, så 1 klubmedlem deltager på hver vagt. EMS, BJ og GA udfylder vagtskema først og
derefter resten af bestyrelsen.
Første punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde vil være kræmmermarkedet, hvor Fredy, Hans og
John vil blive inviteret.
Underpunkter: ændring af retningslinjer for lodtrækning af klubber
Evt timebetaling/procentuel fordeling af overskud afhængig af timeantal på markedet
Håndhævelse af konsekvenser for udeblivelse.
Klubberne skal som forberedelse have medbragt liste over hjælpere.

www.horsens-marked.dk
Sport Horsens logo skal på hjemmeside, T-shirts, program og alt andet vedr. Horsens Kræmmermarked. JD
sender logopakke til Hans og til trykker af T-shirts.

Halreklamer
Der blev drøftet priser for skilte
JD sender nye aftaleskabeloner ud til klubberne.
Vi får lavet skilte fra Sport Horsens og hænger op i hallerne.

Beklædning med nyt logo
Polo’er, softshells og striktrøjer bliver bestilt
Idrætsarkivet får sweatshirts

