REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag den 07. november kl. 17.00 til 20.00
Kontorhotellet, Godsbanegade 7. st. tv.
Inviterede: Bjørn Ravn, Line Læsøe, Bettina Sparvath, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David
Nørgaard, Gunner Lindbæk Knudsen, Anders Helledi, Kirsten Bisgaard
Deltagere: Bjørn Ravn, Line Læsøe, Gitte Anegaard, Hans Madsen, David Nørgaard, Gunner
Lindbæk Knudsen, Henrik Koch, Kirsten Bisgaard
Fraværende: Bettina Sparvath, Anders Helledi
Referent: Kirsten Bisgaard
REFERAT
Punkt 1
Godkendelse af referat fra sidste møde den 15. september 2016
Sidste mødes referat blev godkendt uden nogle bemærkninger

Punkt. 2
Anders Helledi – Erstattet af Henrik Koch, Fritidskonsulent på Horsens Kommune
Budt ind på Landsstævnet 2021 til Horsens
 Skulle gerne gi en afledt effekt på hele idrætten i Horsens Kommune.
o Gerne ved at alle sætter stor fokus på idrætten i de 5 år der er op til år 2021.
Tænker at sådan et Landsstævne kan fungere som et Lokomotiv og derved
nemmere tiltrække opmærksomhed på Sport og Bevægelse end hvis vi ikke havde
det i sigte.
 Vi er i Konkurrence med Svendborg Kommune
 Økonomien spiller en stor rolle i det at blive vært for et Landsstævne
Multihaller i Horsens Kommune
 Horsens Kommune har møde med de 5 omegnes byer der har fået tildelt multihaller her
den 08. november for at høre status på hvert af projekterne.
o Lund, Hovedgård, Østbirk, Egebjerg, Stensballe
Kværnbækgård Rideklub skal flyttes
 Dette er en økonomisk udfordring, da de skal flytte til Rugballegård.
 Problemet er grundvandssikringen, og at der skal flyttes 40 heste samt etableres nye
brugbare omgivelser for en god daglig aktivitet for klubben.
o De er medlem af Sport Horsens
Praktikant
 Kulturafdelingen i Horsens Kommune har ansøgt om en praktikant, med baggrund i
Statskundskab, til at kortlægge fritids- & idrætsvaner i Horsens Kommune.
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o Pt. kendes til alle de folkeoplyste klubber (dem med ungdomsafdelinger)
o Kender ikke til alle øvrige voksne foreninger
o Dette også en vigtig brik i forbindelse med at opnå målet 25/50/75, så Horsens
Kommune kan få fastlagt udgangspunktet.
Mark fra Horsens Kommune arbejder med Kurser
 Her ser Horsens Kommune et oplagt samarbejde mellem Sport Horsens, Horsens
Kommune og Hedensted Kommune
 Formålet er at udbyde små kurser der er forskellige fra øvrige der udbydes fra andre
landsforeninger. Fx kasser kurset
DGI projekter i 2017 – alle kommuner på landsplan
 Move for life (https://www.dgi.dk/moveforlife)
o I November måned åbnes der op for alle haller I landet og der dyrkes sport. Lidt
som Sport & Sparetime vi havde på strøget.
 Dawn Ride den 21. Januar 2017
 Pt. har vi i Horsens Kommune noget på Fængslet, så løbet afsluttes der
 DGI søger for at få en cykelklub med (en af vores medlemsklubber?), Sport
Horsens, eller blot dem selv…
Idrætslærer event der blev afholdt den 19. september
o Henrik ved ikke noget om dette, så skriv til Anders Helledi for svar & status på dette
møde.
Punkt 3
Bestyrelsen
Bettina Sparvath har valgt at trække sig som formand grundet personlige og arbejdsmæssige
grunde.
 Line Læsøe blev valgt til Konstituerende Formand, og Bjørn Ravn som konstituerende
Næstformand.

Punkt 4
Idrætsprisfest
Line fremlagde status
Festen afholdes den 30. januar 2017 eller den 06. februar 2017 på Horsens Rådhus
 Her ser Horsens Kommune os fra Sport Horsens som en samarbejdspartner, således at;
o Horsens Kommune gør som de plejer
o Vi i Sport Horsens kommer med nye tiltag
 For præcis dette ønsker Horsens Kommune – nemlig fornyelse
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Punkt 5
Sport Horsens - Junior Sport
Det første forløb af pilot projektet er halvvejs nu, og det er gået over al forventning. Der er 15
deltagere, og alle møder op hver gang, alle går til den og undervejs i hvert event bliver de mere og
mere fortrolige med konceptet.
 Der er mange forældre der støtter op fra sidelinien, så de også får indsigt fra event dagene
 Klubberne har rost projektet, og flere har allerede meldt sig klar til et nyt projekt. De har
endvidere udtrykt stor glæde for at der er navn på t-shirten, også i tråd med vores ønske,
om at skabe en god holdånd & sammenhold mellem deltagerne.
 Mange fra bestyrelsen har vist sig undervejs, således at vi til hver event har en med. Dette
har vi også fra klubberne fået ros for - at vi selv bakker op om det.
o Vi får snakket med forældrene om bla. hvor har de fået info om projektet fra, hvad
syntes børnene om projektet og aktiviteterne, har de snakket om event besøgende
derhjemme, bruger de log-bogen mm.

Ny sæson er i støbeskeen. Vi vil her køre 2 sideløbende forløb
1= Dagnæs, Højvang & Bankager (helt som nu)
2= Hatting & Torsted
Punkt 6
Kræmmermarked
Kræmmerregnskabet er netop afsluttet og det blev et pænt overskud, det vil sige at der til hver
klub er kr. 51.487,43.
 Det bedste år hidtil
Eventuelt
Nyhedsbrev
Tidligere udsendt 2 gange pr. år. Sommer og vinter
 Genoptage dette (ik sendt siden sommer 2015)

Referater fra møder på hjemmesiden
Ikke sket i lang tid, starte op igen.
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