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

mandag den 14. januar 2019 kl. 17:00-19:00

Sted:

Sportscentret, Århusvej.

Deltagere:

Lars Bundgaard, Erik Isager, Maiken Jensen, Claus Rytter, Rene
Maretti, Ejvind Svejstrup, Anders Christian Larsen
Eigil Rasmussen
Vibeke Degn

Forretningsfører:
Afbud:

Dagsorden:
Beslutninger står i kursiv
1. Godkendelse af dagsorden
godkendt
2. Godkendelse af seneste referat
godkendt
3. Bestyrelsen fra marts 2019
Ejvind og Vibeke udtræder af bestyrelsen. Mulige nye emner blev drøftet
4. Nyt fra formanden
DIF-konference: Rene deltog i konference i Nyborg. Vi er alle inviteret til at deltage i
Facebook-gruppe som blev oprettet. Referat/slides fra konferencen sender Rene
rundt til bestyrelsen.
Svømmetider: Vi er i tvivl om der er er sendt rundt til foreningerne. Majken
undersøger dette.
Svømmecenter: Rene kontakter kommunen om status.
Ellingbanen: Anders gav en kort status. Der er afsat penge i budget 2019 på 3 mio.
til forbedringer.
Elite Silkeborg: Vi fik en kort status.
Ejd.service: Vi fik en kort status.
5. Nyt fra Bestyrelsen (bordet rundt)
Erik: Planlægning til frivilliges festdag 2019 er i fuld gang. Erik er med i
planlægningsudvalg. Første møde er her i januar.
Vedrørende nye vedtægter i ISK er det aftalt at Eigil sender både de gamle og det
nye forslag til ændrede vedtægter ud til foreningerne og laver et kort resume over
de væsentlige ændringer der er i forslaget. Fremsendes også til bestyrelsen, så vi
har det dokument som en hjælp når vi skal fremlægge det på
Repræsentantskabsmøde.
Lars: Repræsenterede ISK til hædring af vores VM-dansere på Rådhuset.

Side 1

Vi fik en status på sportscenteret. Først og fremmest omkring økonomien og det
kommende VM i Curling.
Maiken: Har sammen med Anders drøftet fremtidige arrangementer. Aftalt at vi som
udgangspunkt satser på arrangementer sammen med Kommunen og DGI.
Kommunen stiller deres kursussystem til rådighed omkring tilmeldinger mv. - kun
ved helt specielle arrangementer kun målrettet til vores egne medlemmer vil vi selv
stå for det. Men vi skal stadig være meget opmærksomme på mulige emner, blandt
andet gennem vores netværksgrupper o.l.
Anders:
6. Nyt fra Anders
Der er 5 kurser skemalagte. Arbejder på at få kurserne placeret ude hos
foreningerne. Der etableres et ”no show gebyr”.
Kursuspuljen. Anders gav en kort status. Der har været flere ansøgninger i 2018
end tidligere, så der har været givet en lavere procentdækning.
Elitepuljen. Der er lavet udkast til retningslinjer som kommer på udvalgsmøde i
februar. Vi afventer udfald af dette.
7. Nyt fra Forretningsfører
Regnskab 2018 (fremsendes inden mødet)
Regnskab for 2018 fremvist. Vi får et overskud på omkring 5.000 kr. svarende ca. til
det afkast vores investeringspapirer giver. Så driften hviler i sig selv med det
aktivitetsniveau som vi har haft i 2018. Forslag til budget 2019 blev ligeledes
fremvist. Her forventer vi igen at driften går i 0 kr.
Prisfest 2018 som foregår den 6. marts blev kort gennemgået med de beslutninger
som ligger klar p.t. – aftalt at Eigil beder Alf indkalde til et møde med udvalget
snarest, så vi lige kan gennemgå hele forløbet og evt. få samlet op på løse ender.
8. Næste møde: mandag den 28. januar 2019 kl. 17:00
her vil hovedemnet være priser til prisfesten.
9. Eventuelt
Vi bliver 12 personer til bestyrelsesarrangement hos Lars den 25. januar. Mødetid
kl. 18:00.
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