Bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 08. april 2014
Kl. 16.00 på Kontorhotellet Rørfabrikken
REFERAT
Afbud: JB og BJ

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagens dagsorden. Godkendt med ændret rækkefølge.
3. Skolereform (BS og GA)
GA fortalte om, hvordan dialogmødet den 26. marts var gået. Det var godt besøgt med 105
deltagere. Foreningerne efterspørger generelt økonomiske rammer, og det er op til den
enkelte skoleleder at prioritere det, da der ikke er afsat ekstra midler til det.
Drøftelse om økonomi og vigtigheden af at foreningerne får et bidrag, da de skal tage fri fra
arbejde for at undervise.
Næste skridt er et møde med Flemming Smith (Leder for Pædagogisk Udvikling).
Sport Horsens’ rolle er at være talerør og prøve at føre parterne sammen.
4. Anders Helledi
Aktivitetstilskuddet er sat til udbetaling primo april, og det kan konstateres, at
foreningerne har fået flere medlemmer.
Der er kommet 2 budgetansøgninger for 2015 udover den fra Sport Horsens (BS/PH/EB).
Anders vil gerne have Sport Horsens kommentarer til ansøgningerne.
Vedrørende haltimefordeling for næste sæson vil det være muligt at booke i perioden den
14. april til den 2. maj.
Anders orienterede om den aktuelle status vedrørende Horsens Stallions, der formentlig
bliver flyttet til Dagnæs. Horsens Kommune har overtaget rengøringen af HFI’s lokaler mod
at de er blevet genåbnet.
Sport Horsens (BS/JD) kommer med oplæg til et Awardshow inden næste bestyrelsesmøde
13. maj 2014.
Anders informerede kort om Rugballegård.
5. Værdier (EB)
BS mailer formuleringsændringer til EB. Hvis andre har evt. ændringer, meddeles disse EB i
denne uge.
6. Sportfestival (JB/EB) Sport Horsens’ forslag til pilotprojektet er Bankager Skolen, Hulvej
Skole og Østbirk Skole. JD orienterer Kjeld Kristensen, der er fremtidig kontaktperson ved
Kommunen.
7. Udvikling af halområdet (EB) EB og EMS orienterede om første del af Workshoppen med
Horsens Kommune og Søvind IF, Gedved IF, Egebjerg IF og Stensballe IK. Der var på mødet
nogle gode drøftelser klubberne imellem, men en klar holdning om at Søvind, Gedved og
Stensballe ikke ønsker selvejende haller, hvilket heller ikke er Sport Horsens’ anbefaling.
Næste møde er udskudt til efter påske. P.t. uden ny dato. EMS og EB deltager i næste
møde.
JD Inviterer Jørn Juul til næste bestyrelsesmøde.

Sport Horsens – Godsbanegade 7 - 8700 Horsens - tlf. 75626820 - mail@sporthorsens.dk

8. Grete/Idrætsklinikken (BS/JD)
Vi har modtaget flexjobbonus i forbindelse med Gretes ansættelse. Hendes kontrakt
udløber 30.4.2014 og det blev besluttet at forlænge ansættelsen med et år. JD undersøger,
om det er muligt at søge flexjobbonus igen.
Det blev vedtaget, at der ved udlevering af elastikker opkræves kr. 40,-/styk.
9. Sportsfest/prisuddeling (BS) Se pkt. 4
10. Placering af Sport Horsens kontor (GA) permanent ændring af adresse vedtaget.
11. Ændring af kræmmermarkedsandel (BS/JD)
Sport Horsens’ andel ændres til 25 % og derved får klubberne 75 % (9,38% hver) Dette er
for at undgå at lade kontingentet stige og med begrundelsen, at Kræmmermarkedet tager
meget arbejdstid.
12. Eventuelt
Nyhedsbrev.
-Fristen for indsendelse af ansøgninger, der skal med i budgetforhandlingerne er 1. april.
-Haltimefordeling. 14. april til 2. maj er det muligt at booke tider.
Sport Horsens har modtaget en jobansøgning. JD svarer, at vi ikke kan tilbyde ansættelse,
da vi ikke har økonomi til at ansætte ham.
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