SKANDERBORG IDRÆTSRÅD
REFERAT
Bestyrelsesmøde i Idrætsrådet
Sted: Webmøde
Tidspunkt: Tirsdag den 22. september
kl. 19.00
Deltagere: Karsten Aagaard, Marlene Thanning Helms, Lars Wedege, Lisbet Bjerregaard, Joan
Legind-Hansen, Carsten Bach
Afbud:
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
KAa bød velkommen til Carsten Bach, som er nyt bestyrelsesmedlem.
2. Konstituering og fastlæggelse af møder
a. Valg af formand og næstformand
b. Mødeplan 2020-2021
Karsten Aagaard genvalgtes som formand for Idrætsrådet.
Marlene Thanning Helms genvalgtes som næstformand.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:





Lisbet Bjerregaard, Ry
Lars Wedege, Skanderborg
Joan Legind-Hansen, Hørning
Carsten Bach, Galten

Mødeplan:
Ordinære bestyrelsesmøder er aftalt som følger:





Mandag den 16. november – kl. 17.00 inkl. julehygge
Mandag den 18. januar kl. 19
Mandag den 8. marts kl. 19
Torsdag den 22. april - repræsentantskabsmøde

Derudover vil der kunne afholdes møder efter behov.
3. Idrætspuljen
a. Orientering om Idrætspuljen – se mere om Idrætspuljen på Skanderborg Kommunes
hjemmeside
b. Ansøgning fra Galten FS
Der meddeles afslag på ansøgningen, idet den ikke opfylder principperne for tilskud fra Idrætspuljen. Bl.a. skal ansøger som hovedregel selv bidrage til finansiering af det ansøgte.
4. Igangværende projekter – status
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a. Faciliteter
b. Frivillighedsprojekt
c. Spor 3
Ad a)
Idrætsrådet har formuleret 5 principper for prioritering af idrætsfacliteter:
1. Skabe sammenhængskraft
2. Synliggøre principper ved beslutninger
3. Faciliteter skal altid være multianvendelige
4. Brugerne skal selv bidrage med økonomi
5. Alle klubber er lige
Principperne forelægges på et fælles temamøde i Undervisnings- og Børneudvalget og Kultur-,
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, hvor Idrætsrådet det er aftalt, at Idrætsrådet deltager.
Ad b)
P.t. deltager 7 klubber i projektet, som DGI Østjylland faciliterer. Klubberne har meget forskellige
udgangspunkter i forhold til tradition, erfaring og håndtering i forhold til at rekruttere frivillige.
Projektets styregruppe forsøger at involvere flere foreninger i projektet.
Ad c)
Spor 3 er et udviklingsprojekt i Byrådets budgetaftale for 2020 om udvikling af Fælleden som
idrætscenter i Skanderborg. Punktet er også en del af budgetaftalen for 2021.
Foreningerne på og omkring Fælleden (brugere/potentielle brugere og interessenter) er indbudt til
at deltage i udviklingsprocessen for Fælleden. Der har været afholdt et visionsmøde for disse foreninger med DGI Østjylland som facilitator. Resultatet af processen skal forelægges for Byrådet.
5. Nye opgaver
a. Indledning v/KAa
KAa redegjorde for de opgaver, som bestyrelsen står overfor.
De igangværende projekter skal videreføres/udvikles. Derudover foreslås, at Idrætsrådet gennemgår retningslinjerne for Idrætspuljen blandt andet m.h.p. at tydeliggøre puljens formål, krav til ansøgningen og hvad der kan søges tilskud til mv. Endvidere bør der på kommunens hjemmeside om
idrætspuljen også fremgå hvilke alternative ansøgningsmuligheder, der kan anvendes.
Emnet tages op igen i bestyrelsesmødet i januar. Ligeledes drøftes tilskud til samarbejdsprojekter
mellem foreninger og skole (oplæg v/ Carsten B)
På næste møde indledes drøftelser om formulering af en idrætspolitik. Bestyrelsens nuværende
opgaver/projekter bør indgå som vigtige elementer i arbejdet.
6. Diverse orientering
a. Møde vedr. Dyrehaven v/ KAa
b. Møde vedr. Søbadet v/KAa
c. Henvendelse fra Padel-tennis i Ry v/KAa – se bilag
d. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget – se Folkeoplysningsudvalgets dagsordner på Skanderborg
Kommunes hjemmeside
ad a)
KAa redegjorde kort om projektet. Projektet er en del af et §17.4 projekt om midtbyen.
ad b)
KAa oplyste, at der nu er igangsat etablering af et søbad ved Kulturhuset.
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Kontraktholderen for Skanderborg Bibliotek, bibliotekschef Jens-Ole Wintherm er ansvarlig for
søbadet.
Idrætsrådet vil blive indbudt til møde med kontraktholder og projektleder (Viggo Rasmussen) bl.a.
om drift af Søbadet.
ad c)
KAa oplyste, at Idrætsrådet er blevet kontaktet af borgere i Ry, som ønsker etablering af padeltennisbaner. Gruppen indbydes til at præsentere deres ideer på det kommende bestyrelsesmøde.
ad d)
KAa oplyste, at der er udsendt spørgeskema til de folkeoplysende foreninger om forventede økonomiske konsekvenser af corona-krisen.
Emnet behandles på kommende møder i Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på drøftelse af eventuelle kompensationsmuligheder.
7. Evt.
e. Næste møde
Næste møde finder sted den 16. november 2020.
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