Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune (ISK).
Dato og tidspunkt:

mandag den 14. august 2017 kl. 17:00-19:00

Sted:

Sportscentret, Århusvej.

Deltagere:

René Maretti, Claus Rytter, Lars Bundgaard, Ejvind Svejstrup, Ole
Ivarsen, Erik Isager, Vibeke Degn, Anders Christian Larsen
Eigil Rasmussen

Forretningsfører:

Dagsorden:
Behandlinger står med kursiv
1. Godkendelse af dagsorden
godkendt
2. Godkendelse af seneste referat
godkendt
3. Rotary puljen – status (regnskab vedlagt).
Status omkring ansøgning modtaget i sommerferien. Den bliver alligevel ikke aktuel
i første omgang. Der er stadig penge i puljen, så vi gør lidt reklame for puljen i
næste nyhedsbrev og igen på facebooksiden.
4. Vælgermøde den 6. september – invitation, pressemeddelelse, endelig
planlægning (evt. rundvisning på stadion).
Aftalt at rundvisning rykkes til 17:15. Der er tilsagn fra alle partier der opstiller,
men en del partier mangler at melde deltagernavn tilbage. Eigil har rykket dem for
svar i sidste uge.
Vi har aftalt følgende emner som vi ønsker at politikerne kommenterer på:
- Multiarena/Svømmecenter/Fremtid for Nordvestbadet
- Hvor ser politikerne foreningernes rolle i Silkeborg som Outdoor Hovedstad
- Hvad vil politikerne gøre for at opfylde målsætningerne i DIF og DGI’s kampagne
”Bevæg dig for livet” om at 75% af danskerne skal dyrke idræt i 2025.
Udover disse emner forventer at mange andre idrætspolitiske emner bliver berørt,
både via politikernes oplæg og via spørgsmål fra tilhørerne.
Eigil aftaler nærmere retningslinjer med mødeleder Hans Krabbe.
Der annonceres både i Ekstra Posten og i MJA. Vi håber også at MJA vil give mødet
lidt omtale, da det jo er det første vælgermøde i en formentlig lang række.
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5. Orientering fra formanden
Kriterier for tildeling af timer på kommunens kunstgræsbaner:
Rene laver et høringssvar. Vi ser den gratis benyttelse af banerne i sommerhalvåret
som et godt tiltag, men bakker op om at brugen bør være gratis hele året.
Frivillighedens dag: Erik afløser Ole Heckmann i udvalget frem mod arrangementet i
2018.
Samskabelsesrådet: Claus afløser Rene som deltager. Næste møde er 11/9-17.
Claus og Rene sørger for at rådet bliver informeret om skiftet.
Møde mellem alle lokalråd: Rene er inviteret. Aftalt at han deltager.
Friluftsbadet på Nordvest: Status blev drøftet. Generelt bakker Idrætsrådet
overordnet op omkring alle tiltag der giver bedre faciliteter til vores
medlemsforeninger og idrætten generelt.
Netværksmøde mellemstore foreninger: Møde i Lemming den 28/8-17. Ejvind
deltager fra Idrætsrådet.
6. Orientering fra bestyrelsen
Sportscentret: Lars gav en status omkring Sportscentret.
Foreningsarrangementer: Vi arbejder på to arrangementer her i efteråret.
1) Facebook og sociale medier for Idrætsforeningerne. Thomas Dohn, DGI kontaktes
m.h.p. dette emne.
2) Foundraising/sponsorater/sponsorpleje. Rasmus Munch kontaktes vedrørende
dette emne.
Planen er et arrangement i starten af oktober og et mere allersenest medio
november. Udvalget med Ejvind, Ole og Vibeke arbejder videre med
arrangementerne.
7. Orientering fra Idræts- og fritidskonsulenten
Uddannelsespuljen: Anders laver et lille indlæg som kommer med i Nyhedsbrev der
udsendes i denne uge.
Kursusudbud: Silkeborg Kommune har afsat midler til at arrangere forskellige
kurser der kan være relevante for idrætsforeningerne. Idrætsrådet skal finde en
repræsentant der kan deltage i arbejdet.
Outdoor konsulent: Der er ansat en ny Outdoor konsulent der skal arbejde delvist
for Kommunen og delvist for DGI omkring Outdoor projekter. Aftalt at han kommer
og præsenterer sig for Idrætsrådet på et af de kommende bestyrelsesmøder.
Den åbne skole: Der var mødt 17-18 foreninger op til arrangementet. Det er
tilfredsstillende. Anders kunne oplyse at man allerede har modtaget de første
ansøgninger/forslag fra et par foreninger.
8. Orientering fra forretningsføreren
Ingen bemærkninger
9. Næste møde: mandag den 11. september 2017
Aftalt at mødet flyttes til mandag den 18. september kl. 17:00 da Rene er forhindret
den 11. september.
10.Eventuelt
Ingen bemærkninger
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