SKANDERBORG IDRÆTSRÅD
REFERAT - Bestyrelsesmøde i Idrætsrådet
Sted:
Teams-møde
Tidspunkt: 18. januar kl. 19.00
Deltagere:
Afbud:

1.

Dagsorden

Drøftelse/Beslutning

Præsentation af projekt vedr Skatepark og aktivering af ruten omkring Svanesø i Skanderborg

Projektet blev præsenteret af initiativtagerne.
Bestyrelsen ønsker at mødes med dem igen,
når de er kommet lidt længere med projektet.

Anne Heeager m.fl. deltager under dette punkt
for nærmere orientering om projektet.

2.
3.

Bilag: Slides om projektet ”Skanderborgs aktive
mil”
Godkendelse af dagsporden
Status på forsøg med særlige retningslinjer for
timefordeling i zone 1 (Ry-området)
Orientering om status på projektet v/MTH.

4.

Bilag:
• Retningslinjer for anvisning af lokaler
• Forsøget om Zone 1
Idrætspuljen – puljeøkomoni
•
•

Status på budget.
Projektøkonomi (frivillighed)

Bilag: Idrætspuljen - økonomi

5.

Idrætspuljen

Godkendt.
Beslutningen om at foretage timefordeling efter den særlige aftale for foreningerne i Ry-området blev sat i værk – men p.g.a. covid-19 har
vilkårene for projektet ikke været optimale.
Det anbefales derfor, at forsøget fortsætter
yderligere 1 år – foreløbig frem til og med sæson 2021/2022.
I 2021 laves puljeregnskab, hvoraf det fremgår,
hvilke bevillinger, der er givet, og hvornår de
bliver udbetalt.
Bestyrelsen anmoder om, at ikke forbrugte
midler i 2020 overføres til 2021, idet det vurderes, at Covid-19 har været årsag til et mindre
forbrug på puljen. Det forventes derfor, at der
vil være et større behov for tilskud fra Idrætspuljen i 2021, når aktiviteterne kommer i gang
igen.
Udsættes til næste møde.

Bestyrelsen har i forbindelse med behandling af
ansøgninger om tilskud fra Idrætspuljen fremført forslag om evt. revision af principperne for
tildeling af midler fra puljen.
Oplæg/forslag til drøftelse - v/ Carsten B og
Joan
Se gældende retningslinjer: https://www.skanderborg.dk/vaer-aktiv/tilskud-og-stoette/idraetspuljen
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6.

Idrætspolitik
Indledende drøftelse af formulering af idrætspolitik – herunder indgår bl.a. bestyrelsens nuværende opgaver/projekter.

7.

Se Skanderborg Kommunes Kulturpolitik:
https://www.skanderborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fpolitik%2fpolitikker%2fKULTURPOLITIK.pdf
Spor 3-aktiviteter – foreningernes arbejdsgruppe
Orientering om gruppens arbejde- v/KAa
Bilag: Visionsoplæg

8.

Faciliteter
Orientering fra møde med KSB-udvalget den 6.
januar om prioritering af nye anlæg - v/KAa,
MTH og og LW

9.

Bilag: Referat af KSB dagsordenpunkt 6. januar
2021
Frivillighed
Orientering om status for projektet - v/KAa og
LB

Bestyrelsen besluttede, at man ikke for nuværende vil tage hul på en proces om idrætspolitik.
Dog skal det overvejes, om emnet kan tages op
til drøftelse på repræsentantskabsmødet – evt.
med indledende oplæg.

KAa redegjorde for status på projektet.
DGI har været facilitator på det indledende projekt med udarbejdelse af vision for Fælleden.
Idrætsrådet finansierer projektet med i alt
20.000 kr.
Finansiering af det kommende forprojekt er
ikke afklaret. Budget for projektet afklares på
det kommende møde i den politiske arbejdsgruppe.
Idrætsrådet deltog i KSB-møde i januar for en
drøftelse af prioritering af kommende idrætsfaciliteter.
Bestyrelsen ønsker afklaring med administrationen om nærmere procedure for det videre arbejde vedr. oplæg til principper for prioritering
af idrætssfaciliteter.
Projektet er godt i gang. Der er stort fokus på
bl.a. kommunikation. Involveringen af foreningerne tager tid.
Der er indtil videre 6 foreninger i gang med projektet. Arbejdsvilkårene er dog ikke optimale,
når der er ikke kan afholdes fysiske møder. Det
forsinker processen en del, men det giver plads
til bedre planlægning.
Projektleder anbefaler, at projektperioden udvides til hele 2021, så flere foreninger kan
komme med.

10. Orientering
1
11. Evt.
1

Næste møde:
• Drøftelse og planlægning af repræsentantskabsmøde.
• Der skal afsættes god tid til drøftelse af
oplæg til evt. revision af idrætspuljen.
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