REFERAT fra BESTYRELSESMØDE
Onsdag, den 22. maj 2013
Afbud: FJ, JB


Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

1. Anders Helledi (AH) berettede om nyt fra Kulturafdelingen.
 Haltimefordeling blev udført digitalt, hvilket lykkedes rigtig godt. Nogle blev guidet,
og 1 skriftlig klage blev modtaget.
Det blev drøftet, hvordan man kan sikre sig at have de korrekte kontaktpersoner
ved klubberne. Sport Horsens opfordrer i næste nyhedsbrev klubberne til at tjekke
med kulturafdelingen i forbindelse med haltimefordeling, om de har de rigtige
kontaktpersoner.
 Idrætskonference er aflyst pga. for få tilmeldte. Der forsøges med en ny til efteråret
eller i 2014.
 Skov og naturstyrelsen har købt Rugballegård. Kulturafdelingen er i gang med at
undersøge, hvilke muligheder, det kan give foreningerne, samt hvorvidt stedet
kunne være egnet for Horsens Rideklub.
 AH melder tilbage med dato for møde om budget 2014, og Sport Horsens ønsker at
blive informeret inden, det står i avisen.
2. Kræmmermarked (Fredy, Hans og John)
 Arbejdsfordeling m.m.
SH skal stå for hele kassererkontoret og smådyr. SH finder selv hjælpere.
Det blev drøftet, hvorvidt, det er muligt at stille krav til klubberne om hjælperliste
med kontaktdata og reserver.
 Ny lodtrækningsmetode
Der bliver lodtrækning med nummerfordeling til alle. Små klubber kan søge om en
halv part. Det beskrives i næste indbydelse med angivelse af de sædvanlige krav om
antal hjælpere og ungdomsafdeling.
JD/Hans sender vedtægter for kræmmermarked til bestyrelsen
 GA sørger for 400 stk. transfer med Sport Horsens’ logo til T-shirts.
Polo med brystlomme til Hans, Fredy og John. JD
3. Jubilæum (EB/EMS)
Afholdes fredag den 23. august 2103 i Idrætsarkivets lokaler kl. 15 - 18. Budget fastsat til
15.000 kr.
Gunner og Børge holder møde med Tommy Poulsen, der for folkebladet desværre ikke må
være både konferencier og skribent. Hardy Nikolajsen i tale som toastmaster.
2 lokaler med 100 mennesker – dog ikke på én gang. Mad helt enkelt. Fadølsanlæg.
Der laves en pamflet. Diverse tidligere ansatte/formænd interviewes
Arkivet hjælper til, gør rent m.m.
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Udvalget undersøger, om der kan søges tilskud ved fonde, sponsorat på mad m.m. Børge
og Gunner sørger for det historiske. SH beslutter hvem der skal inviteres, udvalget laver
forarbejdet.
Ungt publikum skal også rammes. Udvalget imødeser forslag.
4. Udvalg
Klubudvalg: EMS, BJ, EB
Forretningsudvalg: BS, PH, BJ, GA
Idrætspolitisk udvalg: JJ, PH, BS
Kræmmerudvalg: EMS
5. Sportfestival (JB)
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
AH oplyser at forslaget er taget godt imod, og der afventes politisk beslutning.
6. Førstehjælpskursus (FJ)
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
7. Frivilliges indsats (JB/GA/BJ)
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
8. Eventuelt
 Sekretær til Idrætsklinikken
BS taler med Grete om evt. fortsat ulønnet arbejde.
 Sport Horsens’ kontor forbliver til og med august på kontorhotellet. Derefter tages
placeringen op på et bestyrelsesmøde.
 JD får bevilget 15-20 timer ekstra til kræmmermarked og skal skrives på
arbejdsplanen.
 GA informerede om manglende afklaring på fratrædelse og feriepenge vedr.
Kirsten.
 Halreklamer
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
EMS/GA udarbejder retningslinjer til klubberne mht. priser, skilte i flere haller,
størrelser m.m.
Forældede skilte tages ned i sommerferien. Klubberne får frist til 15. juni 2013 til at
gentegne. JD
Alle aftaler skal være skriftlige og køre direkte via Sport Horsens.
BS kontakter Jørn Juul vedr. skilte i Højvangshallen.
 Folkeoplysningspolitik
SH støtter op om forslag til ændringer fra Folkeoplysningsrådet.
 Div. kommunale referater blev gennemgået af BJ
 Flyttekasser i idrætsklinikken.
GA, JJ, BS, EMS rydder op kl. 8.00 d. 31.5. GA rekvirerer nøgle.
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