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Idrætsrådet i
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Forretningsfører
Eigil Rasmussen
Tlf.:6091 2333
mail@idraet-silkeborg.dk

Formand
René Maretti
Tlf.: 2687 5218
formand@idraet-silkeborg.dk

Herved indkaldes til Idrætsrådets
Repræsentantskabsmøde
mandag den 20. marts 2017 kl. 19.00 i
Silkeborg Sportscenter
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
til godkendelse
4.
Forslag til kontingent
- Uændret kontingent
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Valg til bestyrelsen
6.1
Valg af 3
bestyrelsesmedlemmer
for 2 år
Ole Heckmann, Silkeborg
Taekwondoklub –
modtager ikke genvalg
Jørgen Krog, Gjern IF
modtager ikke genvalg
Erik Isager, Silkeborg IF –
modtager genvalg
6.3 Valg af 2 suppleanter til
bestyrelsen for et år
6.4 Valg af revisor for to år
- Per Strunge
6.4 Valg af revisorsuppleant for
et år - Majbrit Bundgaard
7.
Eventuelt.
Stemmeberettiget til
repræsentantskabsmødet er tilsluttede
foreninger således:
Foreninger med 1 - 399 aktive medlemmer: 2
repræsentanter.
Foreninger med 400 - 799 aktive
medlemmer: 3 repræsentanter.
Foreninger med over 800 aktive medlemmer:
4 repræsentanter
Efter Repræsentantskabsmødet er
Idrætsrådet vært ved et lille traktement med
ost og rødvin for de fremmødte.

Rotary-pulje
Rotary Silkeborg har bedt Idrætsrådet administrere uddeling af pulje på 35.000 kr. til hjælp til
flygtningebørns medlemskab af vores lokale Idrætsforeninger.
Vi har modtaget de første ansøgninger, men der er stadig flere penge at fordele. Så send endelig en
ansøgning til os med en god begrundelse, så vil den blive behandlet.
Støtten kan gives til alt muligt som falder ind under ovenstående. Det kan være til bestemte projekter, men
også noget så banalt som bistand til idrætstøj og udstyr.
Ansøgning sendes til Idrætsrådets forretningsfører på mail@idraet-silkeborg.dk

Eniig vil gerne belønne frivillig indsats i lokalsamfundet.

Lokale ildsjæle fortjener et skulderklap
– er du eniig?
Kender du én, der har gjort en stor frivillig indsats i lokalsamfundet og fortjener at vinde ”Årets
Skulderklap”?
Eniig har sat jagten ind på at finde 5 frivillige personligheder i vores forsyningsområde, der fortjener et
10.000 kr.´s skulderklap.
Så kender du én, der har gjort en stor forskel i din lokale klub/forening kan du indstille din kandidat til
prisen ”Årets skulderklap” på https://www.energimidt.dk/privat/om-energimidt/sponsorater/aaretsskulderklap-2017/?utm_source=Eksisterende+fiberkunder&utm_campaign=569a4faabc20171002_eksisterende_kunde_nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_term=0_16c325494e-569a4faabc136901409.
Udover æren og 10.000 kr. til et selvvalgt formål, giver vi også 5.000 kr. til ildsjælens klub/forening/projekt.
Konkurrencen løber til 1. marts, så send din ansøgning afsted nu!

Foreningernes medlemstal
Idrætsrådet har et ønske om at få et overblik over medlemstallet hos vores medlemsforeninger. På den
måde kan vi bedre godtgøre hvor mange medlemmer vi repræsenter. Ligeledes er vores kontingentsatser
beregnet ud fra medlemstal, så det er vigtigt for os at kende jeres nuværende medlemstal.
Så derfor send en mail til Idrætsrådets forretningsfører hvor du opgør foreningens samlede medlemstal.

Vi har ikke behov for en opdeling under og over 25 år, og i de flerstrengede foreninger er det også
foreningens samlede medlemstal og ikke de enkelte afdelingers vi har behov for.

HUSK årets prisfest den 7. marts 2017 kl. 17:45-21:00 i Jysk Arena.

Uddrag af aftenens program:
RapUp talkshow med Per Vers og underholdning ved DJ
Kåring af:
Silkeborg Kommunes idrætspriser:
Årets Ungdomsidrætsleder
Årets Idrætsleder
Årets Idrætspriser
Idrætsrådets priser:
Årets ungdomsidrætspræstation (Talentpokalen)
Årets senioridrætspræstation (Tipspokalen)
Årets idrætsforening (Spar Nord prisen)
eliteSilkeborgprisen
Kåringer foretages af: Borgmester Steen Vindum, formand for Kultur-, Fritids-og
Idrætsudvalget Gitte Willumsen, formand for Idrætsrådet René Maretti og leder
af eliteSilkeborg Jeppe Fruensgaard.
Konferencier: Kultur- og borgerservicechef John Frederiksen,
chefredaktør Hans Krabbe, MJA interviewer prisvindere.
Der serveres buffet til alle fra kl. 17,45. Programmet begynder kl. 18.30.

Idrætsrådets facebookside
Husk at gå ind og ”synes om” Idrætsrådets Facebookside. Her vil du løbende få opdateringer om relevante
idrætsnyheder af interesse for vores medlemsforeninger.
Siden hedder Idrætsrådet Silkeborg og du finder den her: https://www.facebook.com/idraetsilkeborg/

Har din forening et arrangement som vi skal gøre reklame for.
Idrætsrådet vil gerne hjælpe vores foreninger med at gøre reklame for deres forskellige arrangementer. Har
din forening et arrangement i den nærmeste fremtid, så skriv til os. Så sætter vi det på hjemmeside og i
nyhedsbrevet.
Det kan være Åbent hus arrangementer, stævner/arrangementer eller noget helt andet.

