Bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 13. maj 2014
Kl. 16.00 på Kontorhotellet
REFERAT
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
2. Godkendelse af dagens dagsorden. Godkendt med rettelser til rækkefølgen.
3. Anders Helledi
 Skoleafdelingen har henvendt sig vedrørende haltid. De ønsker fremover generelt af have
hallerne kl. 8 - 15.
 Anders Helledi gennemgik kort resultatet af halanalysen, som vil blive offentliggjort torsdag
den 15. maj. Det har været fokus på kapacitet, pejlemærker, renovering/modernisering og
økonomi.
Sport Horsens kommentarer til halanalysen afleveres senest den 22. maj.
 Vedrørende ansøgning til budgetforhandlingerne: Har man ikke fået nyt – er man stadig
med i løbet.
 Horsens Stallions er flyttet til Dagnæshallen, som udgangspunkt hele året, da banen er
oplyst, men de vil stadig skulle benytte kunstgræs i Torsted, når det er nødvendigt pga.
føret.
 Hffi: Da rengøring nu er overtaget af Forum Horsens og brugerantallet er sat væsentlig ned,
tages der ikke yderligere beslutninger om dette, inden afgørelsen om motorvejstilkørslen
foreligger.
 Bodil Hansens stilling bliver slået op, da hun går på efterløn. Anders sender jobbeskrivelsen.
 Boldburet ved Rådhuset. Kommunen er stadig i dialog med naboerne. Drøftelse om
problematikken vedrørende byliv kontra hensynet til naboerne. Boldburet skal bruges til et
arrangement og JB ønsker ikke, at klubberne bebrejdes.
Diverse drøftelse om SSP, unge mennesker, der ryger og slås på skatebanen og i
Søndergade. Anders finder kontaktperson ved SSP.
4. Viborg Idrætsråd (BS)
BS orienterede om idrætsrådet i Viborg.
BS har ansøgt om kr. 160.000 til at gennemføre FIT DEAL konceptet i Horsens.
PH/JD inviterer Kristian Dyhr og Andreas Boesen til et informationsmøde om Sport Horsens’
visioner.
5. Jørn Juul
Jørn Juul skal fremover regelmæssigt inviteres til bestyrelsesmøderne.
Haltimefordeling – Hovedbestyrelserne i de respektive foreninger skal, når de i forvejen har
bestyrelsesmøder, indkalde Jørn Juul eller Lars Lundgård, hvis de har spørgsmål omkring haldriften,
Der, hvor der er dialog, går det bedst, og henvendelser bliver prioriteret meget højt.
Jørn Juul sørger for at lave større permanente skilte med kontaktperson m.m. til hallerne, for at
sikre tilbagemeldinger fra hallens brugere.
Jørn Juul informerede om status med digitalisering, fordele og ulemper, personaleoversigt og
generel situation i hallerne
Der er planer om en OPP-udvidelse af Aqua Forum. Rapporten forventes færdig om en måned.
Der er tegnet planer for Aqua/Hal3/Foyer udvidelse. Jørn Juul sørger for, at Sport Horsens får
tegningerne over dette.
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Muligheden for seniorjobansatte/nye frivillige/aktivitetsmedarbejdere i hver hal blev drøftet samt
muligheden for at søge midler til dette til kommunens budgetforhandlinger.
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Jørn Juul vil gerne indkaldes til møde i HBC vedrørende Højvangshallen, så han kan besvare alle
deres spørgsmål. Jørn Juul tager kontakt til Højvangsskolen om at benytte lokale.
Jens Jensen: Buskads og træer fældes i øjeblikket omkring Torstedhallen, hvilket ikke er optimalt,
da de tager bolde og lyd. Jørn Juul tjekker op på dette med det samme.
Sportfestival (JB)
Referat sendt ud. Der er skabt kontakt til Bankagerskolen og Hulvej Skole uden svar.
Skolereform (BS og GA)
Udsættes til næste møde.
Sportsfest/prisuddeling (BS)
Udsættes til næste møde.
Bestyrelsesmøder (BJ)
BJ foreslog at Sport Horsens afholder bestyrelsesmøder hos de klubber, vi har repræsenteret i
bestyrelsen.
Bestyrelsen opfordres til at komme med konkrete forslag og sende dem rundt inden næste
bestyrelsesmøde.
Hvis klubber henvender sig, må de gerne besøge os og deltage i vores bestyrelsesmøder.
Selvejende institutioner (BJ)
Sport Horsens anerkender, at det fungerer rigtig godt i Brædstrup. Hovedgård og Østbirk har
dårligere driftsaftaler. Sport Horsens er overordnet set imod at få flere selvejende haller.
Webportal (BS)
Cube Marketing havde fejlagtigt den opfattelse af webportalen skulle være Sport Horsens’ nye
hjemmeside. BS og JB holder møde med Nikolaj Broström for at afklare, det videre forløb. Faktura
betales først efter godkendelse af BS.
Eventuelt
 Horsens Stallions – De har henvendt sig vedrørende udveksling med et universitet USA. BS
svarer, at vi kan formidle at muligheden er der, men vi laver ikke en samarbejdsaftale. Vi
bakker op om det, og det kan lægges på webportalen.
 Klubhæfte - Vi tilbyder at lægge linket på hjemmesiden mod betaling.
 DIF - FJ berettede om sit første møde med DIF.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 18. juni.

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

