REFERAT
AF
REPRÆSENTANTSKABSMØDET
2015

REFERAT
AF
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Tirsdag, den 10. marts 2015 kl. 19.00
i Loungen i Forum
DAGSORDEN
Pkt. 1

Stemmeregistrering

Der blev talt op og registreret 24 berettigede stemmer.
Pkt. 2

Valg af dirigent

Bjørn Ravn blev foreslået og valgt som dirigent.
Pkt. 3

Bestyrelsen aflægger beretning

Bettina Sparvath henviste til beretning i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, men
havde visse punkter som hun ønskede at fremhæve.
Der har været travlhed i bestyrelsen og der er sat mange opgaver i søen i løbet af året.
Derudover har et flertal af bestyrelsesmedlemmerne besluttet at træde ud af bestyrelsen i
år.
Ny bestyrelse vil kigge fremad på nye opgaver.
Idrætsarkivet er stedet for at søge informationer om Horsens’ sport fra hensvundne tider.
Idrætsklinikkens læger og fysioterapeuter giver god behandling og finder nyt domicil i
Forum.
Der er ændret i kræmmermarkedets deltagerprocedure (rangliste) – Hver klub har
modtaget kr. 46.000,-.
Fra 2015 modtager Sport Horsens 25% af overskuddet.
Der er prisstigning på halreklamer fra 2015 og ændret i kontrakten, således at firmaerne
skal opsige kontrakterne, hvis de ikke længere ønsker reklamer.
Halanalyse er udarbejdet af Horsens Kommune.
Idrætspolitikkens udmøntning i praksis.
Hvordan forholder vi os til den nye skolereform?

Der blev afholdt opstartsmåde i foråret 2014. Hvordan udmøntes samarbejdet mellem
skole og foreningerne.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at Sport Horsens betragter sig selv som medspiller og ikke
modspiller i bindeleddet mellem foreninger og kommune.
Skolemotion i efteråret 2014 – Østbirk Skole deltog, hvordan får vi flere skoler til at
deltage?
Samarbejdet med Horsens Kommune og Sport Horsens bestyrelsesmedlemmer er ulønnet
arbejde, som foretages udenfor normal arbejdstid. Det vil derfor være stor forbedring i
bestyrelsen arbejdsvilkår, hvis man fra Horsens Kommune eventuelt ville kunne få tilskud
til de timer som lægges fra bestyrelsens side.
Der skal lyde tak til Anders H, Horsens Kommune, DIF og bestyrelsen deres indsats i 2014.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Pkt. 4

Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev præstenteret og blev godkendt uden bemærkninger.
Pkt. 5

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag
Pkt. 6

Fastsættelse af kontingent

De foreslåede kontingentændringer blev godkendt uden kommentarer.
Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer:





Per Henriksen, blev genvalgt
Birger Jensen, stopper
Jens Jensen, stopper
Else Marie Sørensen, stopper

Suppleanter
 Flemming Otvald Jensen, blev genvalgt
Da man ikke kunne stille fuld bestyrelse blev resten af punkt 7 udskudt til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde:

Pkt. 8

Eventuelt

Hanne Damgaard fra Horsens Kommune berettede følgende:
Der afholdes workshop den 13. april 2015 i forbindelse med Folkeskolereformen som
opfølgning på møde afholdt i foråret 2014.
Samarbejdet med Sport Horsens vil blive drøftet på et nyt møde i løbet af 2015.
Ny fritidskonsulent Henrik Koch Rasmussen, afløser Bodil som er gået på pension/efterløn.
Bettina sagde stort tak til Jens, Else Marie, Jørn og Birger for et godt samarbejde.
Det blev overrakt en flaske portvin til dirigenten for god indsats.
Referent: Birger Jensen 10.03.2015

Besøg

Åbningstider:
Tirsdag kl. 9 – 15
Søndag kl. 11 – 14
Rundvisning efter aftale
Nærmere information på tlf. 29 77 67 01 i åbningstiden
eller hos Sport Horsens på tlf. 72 62 68 20
www.horsensidraetsarkiv.dk

Gratis adgang

Husk at ”like” Sport Horsens på Facebook og læs nyt om arrangementer m.m.

