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Godkendelse af referat fra d. 13.3.13
 Referatet blev godkendt. Godkendte referater lægges fremover på hjemmesiden. JD
75 års jubilæumsfest
 Festudvalget består af Børge Jørgensen, EB, EMS og repræsentanter fra Idrætsarkivet.
 Udvalget laver et oplæg til indhold og økonomi, som skal godkendes af bestyrelsen.
Idrætsklinikken
 Indtjekningstid ændres til kl. 15.30 i stedet for 14.30, da der ikke er så mange patienter
længere. Tidspunktet ændres på reklamen, der sendes med næste nyhedsbrev, hvori der
også tilbydes laminerede plakater, der kan afhentes på kontoret. JD
 Der sendes brev ud til alle lægehuse med info omkring klinikken. JD
 Der sendes brev ud til fysioterapeuterne på efterskolerne med info om, hvad vi kan tilbyde.
 Hele bestyrelsen deltager i statusmøde med Idrætsklinikken d. 18. september. BS
 Lokalerne skal gøres mere indbydende mht rengøring og oprydning af bla flyttekasser fra
kontoret. GA
 Fysioterapeuterne ønsker et træningsprogram, Caddi vil gerne sponsorere. GA.
 Fysioterapeuterne vil gerne med på Idrætsmedicinsk Årskonference. Det blev drøftet,
hvorvidt Sport Horsens skulle give tilskud til det, og det blev besluttet, at Sport Horsens
betaler halvdelen af udgiften, såfremt der ikke kan opnås finansiering via afholdelse af
kursus.
 Klinikken vil gerne afholde kursus i forebyggelse af idrætsskader. De opfordres til at komme
med et oplæg inkl. Økonomi til evt finansiering af ovenstående. GA
 GA opfordrer klinikken til at komme med input til hjemmesiden. JB vil gerne tage billeder.
Trafikofficial kursus DIF (Lars Ekman Jørgensen)
 Bestyrelsen bifalder forslaget og vil gerne sende invitation fra Atletica ud med næste
nyhedsbrev.
Sportfestival v/Jørn Bonde
 Bestyrelsen bifalder det gode arbejde. JB fortsætter og kommer med orientering på næste
bestyrelsesmøde.
Administrationen
 Bestyrelsen følger Børge Jørgensens råd og afventer.
Ansøgninger til kommunens budget
 Rækkefølge og indhold i de 4 indkomne ansøgninger blev drøftet. BS indstiller til
kommunen med input fra BJ og PH. Sendes rundt til bestyrelsen inden indsendelse.
Nedsætte udvalg
 PH fortsætter som næstformand. Udvalgene gennemgås og ændres på næste
bestyrelsesmøde.
Klubudvalg: BJ og EMS, Forretningsudvalg: BJ, BS, PH og GA, Idrætspolitisk udvalg: JJ og PH
Kræmmermarked
 Det blev aftalt, hvem der skal indsamle hvilke gevinster.
JD tilsender bestyrelsen firmaliste og kvittering til giveren.
 Hans, Fredy og John inviteres til pkt 2 på næste bestyrelsesmøde. JD
Førstehjælpskursus v. FJ
 Udsat til næste bestyrelsesmøde
JD 160413

Langmarksvej 45 - 8700 Horsens - tlf. 75 62 68 20 - mail@sporthorsens.dk

