SKANDERBORG IDRÆTSRÅD
REFERAT - Bestyrelsesmøde i Idrætsrådet
Sted:
Tidspunkt:
Deltagere:
Afbud:

Virtuelt møde
14. juni kl. 19.00
Karsten Aagaard, Marlene Thanning, Lars , Joan Legind-Hansen
Carsten Bach, Lars Wedege, Lisbet Bjerregaard

Nr.

Dagsorden

Drøftelse/Beslutning

1.

Godkendelse af dagsporden

Godkendt

2.

Idrætspuljen – ansøgninger

Ad 1
Udsættes til senere behandling.
Bestyrelsen savnede nærmere oplysning
om, hvad det ansøgte beløb skal anvendes
til.
Ansøgningen gav endvidere anledning til en
drøftelse i af graden af kommunal medfinansiering omkring projekter, hvor der også
søges tilskud til fra Idrætspuljen
Endelig behandling af ansøgningen afventer
Byrådets budgetforhandlinger for 2022.

1. Ansøgning fra Skanderborgs Aktive Mil –
se bilag
2. Ansøgning fra Skanderborg Bybad
Status på puljeøkonomi – se bilag
Bilag:
- Ansøgning fra Skanderborgs Aktive Mil
- Ansøgning fra Skanderborg Bybad
- Idrætspuljen - status

CB tilmeldes event hos Skanderborgs Aktive
Mil de 23. juni.
Ad 2
Der meddeles afslag, idet er ikke er en formel organisation bag på ansøgningstidspunktet. Endvidere fremgår det ikke af ansøgningen, hvilket indtægtsgrundlag, der er
til stede i projektet.
3.

Repræsentantskabsmøde
•
•
•

Program – f.eks. PR for frivillighedsprojekt
Indbydelse
Valg af bestyrelse

Repræsentantskabsmøde afholdes den 27.
september.
Byrådet inviteres til at deltage i mødet.
Input til program:
- Tage Nielsen – opfordres til at give
oplæg
- Frivillighedsprojekt
- Præsentation af Idrætsrådets oplæg
til prioritering af idrætsfaciliteter
- M.m.
Endelig indbydelse og program udarbejdes
på bestyrelsesmøde i august.
Valg af bestyrelse:
LW er på valg
CB modtager genvalg
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4.

Dagsorden

Prioritering af idrætsfaciliteter
Orientering fra møde med KSB-udvalget.
Status på KSB-udvalgets prioritering af anlægsønsker til det videre budgetarbejde
Status på padel-tennis v/MTH

5.

Trailcenter og Spor 3
Orientering om status v/ KAa

Drøftelse/Beslutning
LB modtager ikke genvalg
JLH ønsker af tidsmæssige årsager at afgå
udenfor tur.
Bestyrelsen tog orienteringen fra KSB-mødet samt padel-tennis til efterretning.
Bestyrelsen peger på, at administrationens
sagsbehandling af anlægsprojekter og prioritering af disse skal være loyal overfor det
grundlag, som det politisk er aftalt med
Idrætsrådet.
Trailcenterprojektet skrider fremad som
planlagt.
Der er workshop igen den 15. juni.
Spor 3 – skal afsluttes primo oktober. Der
arbejdes pt. på at få en stor mængde input
fra mange forskellige grupper og foreninger, som kan være med til at tegne et billede udviklingen af Fælleden – herunder
hvilke akitiviteter, der kan foregå.

6.

Frivillighedsprojekt
•
•

Status på projektets aktiviteter v/ KAa
Projektets tidsplan og kommende aktiviteter

Projektet har været lidt corona-ramt og er
blevet forlænget ind i 2022.
I mødet med foreningerne opleves, at det
kan være en udfordring at fange bestyrelsernes opmærksomhed om frivillighed og
frivilligt arbejde – og om det at drive en forening.

7.

1 Øvrig orientering

KAa oplyste, at han via DGI er orienteret
om, at der arbejdes på et samarbejde omkring en idrætsansættelse i et samarbejde
mellem Skanderborg Kommune og DGI.
Idrætsrådet ønsker sig informeret og involveret i dette arbejde.

8.

1 Evt.

Næste møde afholdes den 16. august kl.
19.00.

•

Næste møde
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