BESTYRELSESMØDE
Onsdag, den 26. juni 2013
Kl. 17.00 hos Bettina Sparvath, Præstehøj 24, 8751 Gedved

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 Referat godkendt
2. Anders Helledi
 Opdatering vedr. Torstedhallen. Lokalplanen gik igennem.Byggestart forventet til
oktober 2013. Hal 2 forventes klar til august 2014, hvorefter der planlægges
renovering af hal 1, såfremt byrådet bevilger penge hertil på 2014 budgettet.
 Forslag om web/sportsportal for alle idrætsforeninger i Horsens Kommune.
Information om mulighederne i foreningslivet til tilflyttere og VIA.
Drøftelser omkring indberetning, digitalisering, økonomi. Mulighed for at Sport
Horsens skal varetage den.
 Status på Rugballegård. Afventer beslutning fra rideklubben. Der skal bygges ny
ridehal, og Kommunen støtter kun med lokalestøtte.
3. Sportfestival (JB)
 Skolereformen skal først implementeres. JB kontakter Andreas og Lone. SH ser gerne,
det bliver en del af hverdagen i den nye skolereform, og at det bliver et tillæg til den
kommunale idrætspolitik.
4. Nyhedsbrev (JD)
 GA skriver tekst, JD sender ud
5. Frivilliges indsats (JB/GA/BJ)
 Forskellige ideer (kursus, læserbrev, interview, netværksmøder, legat)
JB kontakter Middelfart Sparekasse med henblik på et økonomisk samarbejde.
Når BS bliver kontaktet af Folkebladet, lader hun sig interviewe.
6. Kræmmermarked (JD)
 BS bliver eventuelt sat på til reserve til lørdag
 JD tjekker dankortterminal, og hvorvidt den kan tage Mastercard debit.
7. Halreklamer
a. Højvangshallen (BS)
 BS har rykket Bodil for retningslinjer for skilte.
b. Retningslinjer (GA/EMS)
 EMS/GA laver nye retningslinjer og en FAQ først i august. Sendes ud via
nyhedsbrev.
c. Status på aftaler/Nedtagning af skilte. (JD)
 Prisstigning aftales på næste bestyrelsesmøde.
 JD sender oversigt til BS over Horsens Folkeblad og BJ over Sydbank.
 JD laver oversigt over skilte, der skal tages ned.
8. Idrætsklinikken (BS)
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 Det blev besluttet, at HH må benytte klinikken. BS arbejder videre med at udvide og
evt. flytte idrætsklinikken.
 JD tjekker op på Caddi.
9. Hjertestarter (BS)
 JB opfordrer skriftligt kulturudvalget til at få hjertestartere i alle haller med
henvisning til episoden i Tarm. Vil vi redde liv?
10. Gratis kurser efterår 2013 (BS)
 Forslaget blev godkendt. Sport Horsens skal være repræsenteret på alle kurser.
11. Evt.
 Broen skal nævnes i nyhedsbrev til august.
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