Forårsnyt fra Sport Horsens
Et nyt år
Vi glæder os til at tage fat på et nyt år i Sport Horsens. Tak til alle de
fremmødte til vores repræsentantskabsmøde den 11. marts, hvor alle
bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og kan fortsætte det arbejde, de har
startet op. På hjemmesiden kan I se hvem og hvilke funktioner, de enkelte
bestyrelsesmedlemmer har.

Skolereformen
Vi vil opfordre alle klubber, der er interesserede i et samarbejde i forbindelse med
skolereformen, om at udfylde og indsende samarbejdsskemaet inden 1. maj 2014.
Skemaet blev introduceret på dialogmødet den 26. maj og skal udmunde i en
idebank på vores hjemmeside.

Haltimefordeling
I tidsrummet den 14. april til 2. maj vil det være muligt at booke tider for næste
sæson. Hvis du ikke har fået en mail, så kontakt din formand. Hvis der er spørgsmål
til booking og proces, er man altid velkommen til at kontakte Dorte Bak, Lars
Lundgaard og Jørn Juul, Forum Horsens tlf. 7629 2323.

Sport Horsens på din klubs hjemmeside
Vi vil gerne, hvis din klub vil linke til Sport Horsens og vores tilbud på jeres hjemmeside. Det er GRATIS at benytte Idrætsklinikken og Idrætsarkivet. Se et godt eksempel
på www.horsensbc.com (højre side – scroll lidt ned)

Budgetforhandling
Ansøgninger om at blive tilgodeset i Horsens Kommunes budgetforhandling skal altid
afleveres senest 1. april. Vi vil opfordre til, at flere klubber benytter denne mulighed
til næste år.

Adresseændring
Sport Horsens’ nye adresse er
Sport Horsens
c/o Kontorhotellet Rørfabrikken
Godsbanegade 7 st tv
8700 Horsens
Tlf. 75 62 68 20
Idrætsklinikken er fortsat på:
Langmarksvej 45
8700 Horsens
Tlf. 51 68 68 20

Henvendelser til Horsens Kommune
Vi vil gerne opfordre klubberne til, at I fremadrettet altid sætter os på som cc. ved
henvendelser til kommunen, da det giver os et bedre udgangspunkt, når vi har
diverse drøftelser med kommunen, når/hvis vi kender alle henvendelserne.

Facebook
Husk at ”like” Sport Horsens på Facebook her og bliv informeret om arrangementer
m.m.

Vi hjælper jer
Sport Horsens vil altid gerne lytte. Hvis nogle har en god ide, eller har brug for et råd,
så kontakt kontoret, som vil formidle en kontakt.

