Referat - Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 14. december 2017 kl. 17.00.
Sted: Green Solution House, Strandvejen, Strandvejen 79, 3700 Rønne.
Deltagere:
K.D. Andersen, Bjarne Westerdahl, Marian Lundh, Arne Mikkelsen, Maike Fiil.
Der er afbud fra Claus Clausen (bortrejst).
Hanne Sonne Poulsen sekr.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Orientering fra
a. evt. gæster
b. gensidig orientering fra Folkeoplysningsudvalget og øvrige medlemmer.
Idrætsrådet har modtaget et brev fra Irene Dunker, Klemensker, vedr. LO Faglige Seniorer, som
hun mener får tilskud to steder fra, og at det er unfair konkurrence for de øvrige
idrætsforeninger.
BW oplyste, at det problem har tidligere været fremme. Der kan ikke modtages tilskud fra både
Servicelovens §79 og fra Folkeoplysningsudvalget (FO).
BW har forespurgt Sara Wedell-Bollmann i BRK, om der er givet tilskud fra begge puljer, eller
stillet lokaler til rådighed til LO Faglige seniorer eller andre.
Når svaret foreligger besvarer KDA Irene Dunkers henvendelse.
BW fortalte endvidere fra FO-udvalget om Fritidspas til udsatte borgere over 18 år. Der kan gives
fritidspas efter sociale, økonomiske eller pædagogiske hensyn. Idrætsforeningerne kan indstille
til skole, ungdomsskole, sagsbehandlere eller andre fagpersoner for at få Fritidspas. Pas for 1 år.
Vedrørende frivilligt forum – det skal være let at være frivillig, og der satses på uddannelse af
ledere, trænere, politikere m.fl.
Eventkontor. Hvilke midler/puljer kan søges af idrætsforeningerne? BRKs fundraiser skal være
tilgængelig for foreningerne.

Børneattester. Det er ikke kun trænere og ledere, der skal indhentes børneattester på, men alle
der har berøring med børn i en forening.
I møde den 19. feb. 2018 kl. 19.00 vælges et nyt Folkeoplysningsudvalg i kommunen.
Pt er der 3 repræsentanter for idrætten: Ole Dreyer, Bjarne Westerdahl og Jens Koefoed. BW
fortsætter ikke. KDA snakker med Ole Dreyer om at det er idrætsrådet, der beholder posten.
Medlemsforeningerne kan via idrætsrådet indstille forslag til medlemmer i FO.
HSP skriver til medlemsforeningerne og beder om forslag til medlemmer i FO. Indstillingerne
skal være Idrætsrådet i hænde senest d. 16. januar 2018.

3. Aktuelle emner
1. KDA orientering fra møde med fritids- og kulturudvalget d. 06.12.2017
2. Medlemsmøde d. 09.11.2017 – hvordan forløb det?
3. Evt. nyt fra samarbejde mellem BHSIR, DGI og DBU om ny samarbejdsaftale med Molslinien.

1. KDA, AM og CC deltog i møde med det nuværende fritids- og kulturudvalg + flere andre
politikere. Det var et meget positivt møde, hvor KDA fremlagde resultater fra Idrætsrådets
arbejde i 2017.
Der blev også talt om flere midler til Bornholms Idrætsråd og muligheden for at tage det ind i
næste budgetforhandling (kan ske i starten af 2018).
KDA forespurgte om nyt møde, når arbejdet i det nye Politiske udvalg starter.
Der er ikke modtaget mødereferat fra d. 06.12.2017 endnu.
2. KDA fortalte om succes ved medlemsmøde d. 09.11., hvor Jason Watt holdt foredrag – det var
med fuld sal og 3 nye medlemsforeninger.
3. Efter et konstruktivt møde med Molslinien er BHSIR, DGI og DBU ved at forberede en samlet
beskrivelse af rejsemønstre. Næste møde med Molslinien afholdes i januar 2018.
For tiden er det KDA og BW, der deltager i disse møder for idrætsrådet. Men da BW udtræder af
idrætsrådet ved næste generalforsamling, så var der enighed om at MF erstatter BW allerede fra
januar måned.
Inden næste møde med Molslinien afholdes et møde (20.12.2017) mellem BHSIR, DGI, DBU og
borgmester Winnie Grosbøll og Pernille Lydolf fra Destination Bornholm.
ML – der skal indstilles medlemmer til Trafikkontaktrådet – pt er det idrætsrådets formand, der
er med i rådet med Ole Dreyer fra DGI som suppleant. Det er vigtigt at idrætsrådet beholder
pladsen! Der er frist for indstillinger d. 11.01.2018.
Al post vedr. trafikkontaktrådet går til Carsten Hæstrup. HPO kontakter Henrik Ejby, BRK, for at
ændre mailadresse, så alle i idrætsrådet kan følge med.

ML foreslog at der laves nye tiltag i foråret 2018.
Der arrangeres medlemsmøde med facilitator, bl.a. med spørgsmålet:
Hvordan skal idrætten se ud på Bornholm om 5 år og om 10 år?
Der arbejdes videre i idrætsrådet om denne aktivitet.
Mødedato bliver d. 07.03.2018 kl. 18.30 i Aakirkeby-hallen (ML undersøger om der er ledige
lokaler).
Der afholdes generalforsamling onsdag d. 11.04.2018 kl. 18.30 i Nordlandshallen (MF
undersøger om ledige lokaler).
ML ytrede ønske om mere information til bestyrelsesmedlemmerne i idrætsrådet, når der f.eks.
er to herfra, der repræsenterer rådet.

4. Hjemmeside og presse
Status hjemmesiden – er der nyheder m.m., som skal lægges ind?
HPO opdaterer senere i december om medlemsarrangement i marts og generalforsamlingen i april.

5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

6. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag d. 18.01.2018 kl. 14.00, Torneværksvej 20, 3700 Rønne (HPO spørger CC om mødelokale er
ledigt).

