REFERAT
fra BESTYRELSESMØDE
Mandag, den 07. oktober 2013
Kl. 19.15 i Dagnæshallen
Afbud: Anders Helledi, EB, GA
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat blev godkendt.
2. Anders Helledi - udsat til næste møde
3. Workshop januar 2014 (FJ)
Det er vigtigt at Sport Horsens lægger en strategi og holder sig til den. Hvis vi ikke har tid til de
sager, der kommer ind løbende, må vi sige fra for at holde fokus på mærkesagerne.
Dato for Workshop: Fredag den 17. januar kl. 14-19 i Dagnæshallen. Efterfulgt af julefrokost.
4. Førstehjælpskursus/opfølgningskursus (FJ/BS)
For at kurserne SH arrangerede i starten af 2011 stadig skal være gyldige, er der brug for et
opfølgningskursus. SH ønsker desuden at arrangere gratis førstehjælpskurser for alle klubber.
BS aftaler samarbejde med Forbindingskassen.dk, der både søger fonde og udbyder kurser.
5. Kræmmermarked – hvilke klubber må deltage? (JD)
Klubber, der er underafdeling af en klub, der er medlem af SH, må kun søge på hovedklubbens
vegne. Det skal være en aktiv klub med vedtægter, bestyrelse og ungdomsafdeling, der afholder
generalforsamling og naturligvis er medlem af SH. BJ sammenfatter en tekst, der tilføjes
Kræmmermarkedets retningslinjer. Retningslinjerne skal være tilgængelige på hjemmesiden.
6. Nyhedsbrev (JD)
Udsendes kvartalsvis. Sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet inden. JD samler stikord inden
og har ansvaret.
7. Frivilliges indsats (JB)
Drøftelser vedr. frivillighed, database, kommunens opgaver, webportal m.m.
Udlæg fra DGI er for omfattende, JB tjekker muligheden for samarbejde med kommunes
breddeidrætskonsulent.
8. Halreklamer – afregningsform (BJ/JD)
Der skal udbetales kvartalsvis.
Skiltestørrelsen blev drøftet.
9. Adresse Sport Horsens (JD)
JJ/GA undersøger mulighed for nedslag i husleje. Kontoret skal på længere sigt følge klinikken.
10. Konklusion vedr. "Horsens på vægten" (JJ)
SH ønsker fortsat at lægge navn til uden at deltage i styregruppen. (BS) Flemming fra Nybolig
deltager evt. i styregruppen (JJ)
11. Vælgermøde i samarbejde med DGI. (JJ)
Torsdag 7. november kl. 17 - 19 i Loungen i Forum
Byrådskandidaterne svarer på idrætspolitiske spørgsmål. DGI er tovholder og laver invitation, SH er
medspiller.
12. Horsens Svømmeklub (BS)
BS inviterer til næste bestyrelsesmøde og henviser til repræsentantskabsmødet.
13. Hjertestartere (JB)
JB sender ansøgning til kulturudvalget.
14. Stallions (BS)
BS afventer beskrivelse af ønsker.
15. Gruppefoto.
16. Evt.
Forsikring idrætsklinik - JD tegner forsikring.
DIF møde - BS/PH informerede om mødet.
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