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

mandag den 3. april 2017 kl. 20:00-22:00

Sted:

Sportscentret, Århusvej.

Deltagere:

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

Forretningsfører:
Afbud:

Dagsorden:
Behandlinger står med kursiv:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af seneste referat
Godkendt
3. Konstituering af bestyrelsen samt deltagelse i diverse interne og eksterne
arbejdsgrupper m.v. (nuværende konstitution og arbejdsgrupper
vedlægges)
Den nuværende konstitution blev gennemgået og tilrettet (vedlagt referatet).
Vores nye bestyrelsesmedlem Vibeke kunne desværre ikke deltage i mødet p.g.a.
ferie. De udvalg og arbejdsgrupper hvor hun er påsat konfirmeres endeligt på næste
møde.
Omkring Ønskelisten vil vi spørge Anders om han har mulighed for at være med til
at gennemgå den og evt. få den opdateret med nye ønsker. Efterfølgende give os
besked når der kommer nye ønsker. Forretningsfører sørger så for at den er
ajourført på hjemmeside.
4. Orientering fra formanden
Partnerskab Odden: Projektet er ved at være færdigt, så det er ikke relevant med
en repræsentant mere.
Handicapidræt: Claus deltager i netværksmøde den 4/4-17. Vi skal være
opmærksomme på deres behov. Claus melder tilbage på næste bestyrelsesmøde og
vi aftaler derfra om vi skal gøre nogle ekstraordinære tiltag på området.
Repræsentantskabsmødet: Vi drøftede vores strategi omkring de ting som blev
nævnt fra foreningerne på mødet.
DGI-årsmøde: Den 27/4-17 i Bording Hallen. Der var ingen der havde mulighed for
at deltage.
Den åbne skole: Husk stadig at gøre reklame for den 16/5-17 i Jysk Arena. Vi
booster også igen på FB og skriver noget i det kommende Nyhedsbrev.

Side 1

Dialogmøde med Forvaltningen den 11/5-17. Rene deltager og i henhold til vores
nye konstituering findes de resterende deltagere på vores næste bestyrelsesmøde
den 8. maj.
Nye Speedwaybane: Status drøftedes kort. Vi kender ikke meget mere til sagen end
hvad vi ved fra aviserne.
Møde omkring Friluftsstrategi: Claus deltog og gav kort referat.
Rotary-puljen: Der er bevilget penge til 3 projekter, men der er stadig penge til
uddeling. Vi booster den igen på Facebook.
5. Orientering fra bestyrelsen
Ingen bemærkninger
6. Orientering fra forretningsføreren
Vi har aftalt vælgermøde. Forretningsfører kontakter udvalg m.h.p. starttidspunkt
og kontakter efterfølgende de forskellige opstillingslister og mulig mødeleder.
Datoen bliver den 6/9-17. Forventet start 18:30 eller 19:00.
7. Næste møde: mandag den 8. maj 2017 kl. 17:00
8. Eventuelt
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