REFERAT
AF
REPRÆSENTANTSKABSMØDET
2016

Referat af repræsentantskabsmøde
Torsdag, den 30. marts 2015 kl. 19.00
i Forum Horsens lounge

Pkt. 1

Stemmeregistrering

Pkt. 2
Valg af dirigent
Jens Høgh blev valgt, Torsted IF

Pkt. 3
Bestyrelsen aflægger beretning
Beretning aflagt ved formand Bettina Sparvath.
Bad klubberne om input til nye ting/tiltag/arrangementer der kan give penge til klubberne.
Sport Horsens vil fortsat gerne arbejde for at kunne ansætte en eller flere personer, som i
andre kommuner, til udvikling af idrætstilbuddene i kommunen.
2015 var igen et år med mange akutte driftsmæssige udfordringer.
Takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen.

Pkt. 4

Aflæggelse af regnskab

Pkt. 5
Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 6
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på 5 kr. pr. medlem, dog min. 500 kr. og max. 6000 kr. pr. klub pr.
år.

Pkt. 7

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg var
Bettina Spartvath – villig til genvalg
Genvalgt som formand
Hans Madsen – villig til genvalg
Genvalgt

Birgitte Danielsen – villig til genvalg
Udtrådt af bestyrelsen
Nyvalgt:
David Nørgaard
Per Henriksen – ønsker at udtræde
Udtrådt af bestyrelsen
Nyvalgt:
Gunner L. Knudsen

Bestyrelsessuppleanter
Flemming Otvald Jensen – ønsker ikke genvalg
Nyvalgt:
Eva Jeppesen

1 revisorer
Bent Skov – villig til genvalg
Genvalgt som revisor
1 revisorsuppleant
Birgit Christiansen

Pkt. 8
Eventuelt
Flemming Otvald Jensen holdt oplæg omkring kurser gennem sport Horsens, herunder
orientering om temaaften om ”den rummelige træner”.
Hanne Damgaard fra Horsens Kommune, Kulturafdelingen, opfordrede alle til at søge af
udviklingsmidlerne.
Aarhus i 2017 skal være kulturhovedstad, hvis nogen har gode ideer til aktiviteter her i
byen, i den forbindelse, skal de endelig kontakte hende.

Inden mødet var der uddeling af legaterne til unge ledere.
Efter mødet var der uddeling af Horsens Folkeblad Lederpris.

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.

