SKANDERBORG IDRÆTSRÅD
REFERAT - Bestyrelsesmøde i Idrætsrådet
Sted:
Teams-møde
Tidspunkt: 16. november 2020 kl. 19.00
Deltagere:
Afbud:
Joan Langberg

1

Dagsorden

Drøftelse/Beslutning

Padel-tennis i Ry

2

Godkendelse af dagsporden

Projektet blev præsenteret. Padeltennis faciliterne
er tænkte etableret i en tilbygning til Ry Hallerne.
Initiativtagerne blev anbefalet at undersøge økonomi og samarbejdsmuligheder med Ry Hallerne og
de foreninger, der er hjemmehørende i og ved Ry
Hallerne.
Godkendt.

3

Idrætspuljen – puljeøkomoni

Bilag med oversigt blev gennemgået.

Repræsentanter fra initiativtagerne er indbudt til at
orientere om projektet.
Mødet afholdes på Teams.

Status på forbrug og kommende betalinger.
4

Idrætspuljen – ansøgninger
a)

Ansøgning fra Hørning Idrætscenter: Udvidelse af minigolfbane

b) Ansøgning fra Hørning Idætscenter: Anskaffelse af Wisefloor
c)

Ansøgning fra Stjær Boldklub: Barselstræning og babymotorik

Ansøgninger i bilag

Ad a)
Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet der ikke
tale om et nyt projekt men en udvidelse af et projekt, der allerede har modtaget tilskud fra Idrætspuljen.
Ad b)
Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet det
idrætsmæssige perspektiv ikke er tilstrækkelig tydeligt. Endvidere gives ikke tilskud til driftsmæssige
udgifter.
Marlene Th. Helms tog forbehold for afgørelsen.
Ad c)
Ansøgningen imødekommes med 18.528 kr. inkl.
moms.

5

Idrætspolitik

Der blev i forbindelse med behandling af ansøgingerne fremført forslag om behov for at revidere
principperne for tildeling af midler fra puljen.
Emnet tages op i januar-mødet. Carsten B og Joan
Legind drøfter forslag til den kommende drøftelse.
Udsættes til senere.

Indledende drøftelse af formulering af idrætspolitik –
herunder indgår bl.a. bestyrelsens nuværende opgaver/projekter.
6

Spor 3-aktiviteter – foreningernes arbejdsgruppe
•
•

Orientering om projekt med foreningslivet
v/KAa
Udpegning af foreningsrepræsentanter til
arbejdsgruppe – herunder også udpegning
af formand for arbejdsgruppen (Idrætsrådets repræsentant)

I foreningernes arbejdsgruppe arbejdes frem mod
at udvikle et idrætssamlingssted på Fælleden - som
det også kendes fra Ry, Klank og Hørning.
En proces med deltagelse af repræsentanter fra
foreningerne omkring Fælleden er sat i gang med
DGI som tovholder. Blandt de deltagende foreninger er nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål
ud fra en vedtaget vision at udarbejde
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Se bilag (mail fra DGI-konsulent) – klik på kernefortælling i mailen for at se visionsoplæg.

7

Status på øvrige projekter
a.

b.

Faciliteter
a. Oplæg forelægges for de politiske
udvalg, når der afholdes fællesmøde

b.

c.

9

Evt.

Fra Idrætsrådet deltager: Karsten Aagaard
Ad a)
• Afventer politisk drøftelse.
Ad b)
•

Der er p.t. tilmeldt 6 foreninger i projektet. Der stadig plads til flere foreninger.

Frivillighedsprojekt
o Status v/Karsten og Lisbet – orientering til KSB ses i bilag

Øvrig orientering
a.

redskaber/projektforløb. Forløbet lægges til grund
for den kommende udvikling af Fælleden. I arbejdsgruppen deltager:
• Jens Højmark, FC Skanderborg
• Jens Christensen, Skanderborg Håndbold
• Torben Sachmann Hansen, Taekwondo
• Kristian Jepsen, Tennis
• Nanna Richter, MTB
• Thomas Eifer, Trailbuilders
• Erik Andersen, Badminton

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde med Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
Spørgeskemaundersøgelse hos de folkeoplysende foreninger om konsekvenser af corona-krisen – se foreningernes svar i bilag
Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget
(herunder dialogmøde) - se Folkeoplysningsudvalgets dagsordner på Skanderborg Kommunes hjemmeside

På Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets
dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget drøftedes bl.a. foreningernes tilkendegivelser om coronaudfordringer.
Kommunen blev opfordret til at overveje, hvordan
der kommunikeres til foreninger om retningslinjer
og støtteordninger m.v.
For så vidt angår tilskud til foreninger og aftenskoler er et af stor betydning, at der ved den kommende tilskudstildeling (2021) tages udgangspunkt
i medlemstallene fra 2019 – som ved tildelingen i
2020. Evt. vigende medlemstal får derfor ikke betydning for tilskudsberegning.
Folkeoplysningsudvalget oplyste på mødet, at dele
af foreningslivet har ekstraordinære corona-udgifter p.g.a. anskaffelse af værnemidler.
Folkeoplysningsudvalget beklagede, at udvalget
ikke var blevet indbudt til at deltage i arbejdet i det
særlige opgaveudvalg (§17, stk. 4) om Demokrati
og borgerinddragelse.
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 18. januar.
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