Bestyrelsesmøde
Torsdag, den 27. februar 2014
Kl. 16.00 på kontorhotellet
REFERAT
Alle kom til tiden.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
2. Godkendelse af dagens dagsorden. Godkendt.
3. Anders Helledi. Afbud
4. Repræsentantskabsmøde.
BS genopstiller som planlagt
JD udsender mail med reminder om tilmelding og indstilling til ”ung leder” priser.
Unge ledere alderen løftes næste år til 20 år.
Afbud fra FJ
Jens Glavind vil gerne være dirigent
JJ sørger for projektor
BJ gennemgår regnskab
Drøftelse om evt. kontingentstigning. Når budget for 2015 er klart, drøftes dette igen.
Husk Sport Horsens påklædning
5. kl. 17.00 Idrætsarkivet v/ Gunner Knudsen
Mødereferatet fra mødet 05.10.13 med Gunner Knudsen, Ole Puggaard og Børge
Jørgensen blev gennemgået.
Drøftelser om bl.a. økonomi, museumsfaglig kompetence og sortering af bidrag.
Gunner fik mandat til at arbejde videre med processen. Når der foreligger en konkret
aftale, skal Sport Horsens godkende det.
6. Gaver – fastsættelse af standardbeløb (JD)
Standardbeløb blev fastsat JD sender rundt.
7. Sportfestival (JB)
Projektet skal nævnes på skolereformsmøde, hvor parterne alligevel er samlet. FJ/EB/JB
aftaler, hvem der præsenterer.
Drøftelse om, at bede skolelederne medio september overveje, om de kunne forestille sig
mere bredde end kun løb.
Hvis Sport Horsens står med det hele selv, skal der startes i det små. Eksempelvis 5
forskellige slags løb. Det må ikke koste noget, og det skal ikke være forbundet med en
masse administrative opgaver. 7 skoler skal kontaktes, men det vil også være godt med et
demonstrationsprojekt med en enkelt skole. Klubberne skal have lov at byde ind med
tilbud, alle der vil hjælpe, skal have lov. Men det er vigtigt at have opbakning både fra
klubber og skoler.
JB spørger Nim Skole, om de vil deltage.
8. Skolereform (BS og GA)
Mødes fredag d. 7/3 for at finpudse programmet for dialogmødet den 26. marts.
Husk Sport Horsens påklædning.
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Sport Horsens rolle er, at få det til at lykkes.
Det er helt væsentligt, at der er kvalificeret indsats fra klubberne. Det skal være et
samarbejde mellem lærerne (pædagogikken) og klubberne (sporten).
9. Værdier (EB) sendes på mail.
Udspil udleveret sammen med eksempel, der også sendes på mail. Kommentarer
indsamles til næste møde.
10. Horsens Stallions (BS)
BS informerede om henvendelse fra Horsens Stallions.
11. Eventuelt
 DIF: FJ takker ja til at være repræsentant i DIFs ambassadørkorps sammen med 20
fra hele landet.
 DIF: Møde 22.3.14 kl. 10-15 i Vejle. BS deltager evt. sammen med GA
 Sportsfest: Børge Jørgensen foreslog at afholde en prisuddelingsfest igen.
Mellemting mellem Sport Awards og kommunal uddeling med et lavt budget. BS
tager kontakt til kulturudvalget. Punkt på næste møde.
 FS: PH har haft to henvendelser fra Mogens Hansen fra FS vedr. kunstbanefordeling
 Kontorplacering? Punkt på næste møde.
 Bojsen prisen: BS beder Claus Rasmussen om at skrive en indstilling af Aksel Holm.
 Hjemmeside: GA og EMS mangler at indsende beskrivelse af dem selv.
 Frivillighed (JB): Andreas Boesen er formand for integrationsudvalget. JB kunne
tænke sig at tage en snak om frivillighed med ham også i forbindelse med
webportalen og Project Welcome, der snart lukkes.
 Webportal: JB tjekker startdato, så det kan blive markedsført på
repræsentantskabsmødet.
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