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

mandag den 12. november 2018 kl. 17:00-19:00
Sportscentret, Århusvej.

Deltagere:

Lars Bundgaard, Erik Isager, Rene Maretti, Ejvind Svejstrup, Eigil
Rasmussen (forretningsfører) Anders Christian Larsen (Idræts- og
Fritidskonsulent ved Silkeborg Kommune)
Maiken Jensen, Claus Rytter, Vibeke Degn,

Afbud

Dagsorden:
Behandlinger står med kursiv
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af seneste referat
Godkendt
3. Arrangementer
Silkeborg Kommune arbejder med at lave en kursusrække der er gratis for
foreningerne (Idrætsforeningerne og Spejderne). Det overordnede tema er
foreningsudvikling.
Idrætsrådet vil gerne med i et samarbejde omkring emner, så vi ikke bliver
konkurrenter omkring arrangementer, men derimod medspillere.
Idrætsrådet vil gerne gøre reklame for denne kursusrække i Nyhedsbrev m.v.
4. Forslag til nye vedtægter (vedlagt)
Det oplæg til nye vedtægter der var rundsendt blev godkendt. Der er lige en enkelt
tilretning omkring underskrift der skal tilrettes. Det vedtagne forslag til nye
vedtægter fremsættes på næste Repræsentantskabsmøde.
Oplæg til ny tekst på hjemmeside om ISK blev ligeledes godkendt endeligt på
bestyrelsesmødet og teksten tilrettet på hjemmesiden.
5. Nyt fra Bestyrelsen (bordet rundt)
Rene:
Kvartalsmøde med Forvaltningen: torsdag den 15. november. Rene, Erik og Lars
deltager. Vi drøftede de emner som vi gerne vil vende med Kommunen på mødet.
Verdensmestre fra HASI: Der er fejring på Rådhuset den 23/11-18 kl. 10:30. Lars
deltager og repræsenterer ISK.
Årsmøde i DBU region 3: Erik og Rene deltager den 22/11-18.
Netværksmøder: Der har været afholdt foreningsnetværksmøde for de store
foreninger i Gødvad og for de mellemstore foreninger i Kragelund. Vi fik et kort
referat fra møderne.
Svømmestadion: Vi drøftede status
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Ny formand i DGI: Charlotte Bak Thomassen
Bente Refslund fra Udvalget vil gerne møde op på et bestyrelsesmøde og orientere
om Det Grønne Råd.
Medlemsforeninger: Anders har via en rapport fra DIF en oversigt over foreninger
med relation til Idræt i Silkeborg Kommune. Aftalt at Eigil gennemgår listen og
sammenligner med vores medlemsliste. Så vil vi vurdere om der er foreninger vi bør
kontakte m.h.p medlemskab.
Rene beder os om at tænke tanker omkring emner som vi kunne tænkes at ville
støtte hvis det skulle blive muligt at finde nogle penge til en puljeordning.
Erik:
Frivilliges festdag: Der er evalueringsmøde den 29/11-18. Fornemmelsen er at det
var et vellykket og spændende arrangement.
Idræt om dagen: Der er stadig fuld gang i IOD, som kommer med flere nye tiltag i
den kommende tid.
Lars:
Sportscenteret: Springhallen er ved at være klar.
VM i Curling kører på skinner. Økonomien ser rigtig fornuftig ud.
Fritidsrådet: Vi fik et kort referat fra seneste møde.
6. Nyt fra Anders
Anders vil gerne gennemgå lidt omkring de forskellige puljemidler som der er
mulighed for at søge. Ligeledes vil han på næste møde give en status på
kursuspuljen.
Sundhedsafdelingen har lavet en undersøgelse i Kommunen ”Hvordan har du det”.
De vil gerne komme på et bestyrelsesmøde og fortælle om resultatet. Aftalt at det
er vi interesseret i, men at det først bliver i det nye år.
7. Nyt fra forretningsfører – regnskab pr. 1/11-18. Fremsendes inden mødet.
Vi har ikke brugt så mange penge i det forløbne år, så der forventes et overskud på
ca. 6-7.000 kr. i 2018.
8. Næste møde: mandag den 10. december 2018 kl. 17:00
9. Eventuelt
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