
 

 
 
Referat - Bestyrelsesmøde 
 
  

Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 14.00.  
 
Sted: Torneværksvej 20, Rønne 
 
Deltagere:  
K.D. Andersen, Bjarne Westerdahl, Claus Clausen, Marian Lundh, Maike Fiil, Arne Mikkelsen (afbud). 
Hanne Sonne Poulsen sekretær.  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Orientering fra 
a.  evt. gæster 
b. gensidig orientering fra Folkeoplysningsudvalget og øvrige medlemmer. 
 
Indstilling til FO-udvalget, hvor idrætten har 3 pladser. HSP har skrevet ud til 
medlemsforeningerne om forslag til emner til FO-udvalget. Svarfrist er 16.01.2018. 
Der er ikke kommet forslag. Næste møde i FO er 19.02.2018. 
KDA spørger Jens Koefoed (Nyvest) om han fortsætter, Ole Dreyer (Viking) modtager genvalg.  
Desuden spørges suppleanterne om de vil indgå i udvalget.  
Reminder til medlemsforeningerne. 
 

3. Aktuelle emner 
1. Trafikkontaktrådet. Herunder nyt fra samarbejde mellem BHSIR, DGI og DBU om ny 

samarbejdsaftale med Molslinien (Bornholmslinien).  

2. Medlemsmøde i marts 2018 / ændret dato? AM kan ikke d. 14.03.  
Medlemsmøde med en form for facilitator, bl.a. med spørgsmålet: Hvordan skal idrætten 
se ud på Bornholm om 5 år og om 10 år? Det videre arbejde? 

3. Generalforsamling d. onsdag d. 11.04.2018 kl. 18.30 i Nordlandshallen. Det videre arbejde? 
 

1. TFR – indstillet KDA + OD som suppleant. 
Færgeafgange har været diskuteret meget i medier og foreninger. De nye afgange passer ikke 
med idrætsforeningernes aktiviteter. 
 

http://www.bhsir.dk/


 
BHSIR, DGI og DBU holder møde med Molslinien d. 19.01.2018, hvor Molslinien kommer med et 
oplæg.  
 
Medlemsmøde afholdes tirsdag d. 13.03.2018 i Aakirkeby-hallen. 
ML og BW undersøger hvem, der kan starte medlemsmødet med et oplæg. Hvem kan fortælle 
om fremtidens idræt i DK? 
 
Generalforsamling d. 11.04.2018 – her inviteres det nye politiske udvalg. Bornholms Idræts- og 
Konferencecenter, Allinge.  
BW laver regnskab og budget (skal der bruges flere midler/tilskud fra kommunen). 
ML spørger om Kim Rasmussen, Tejn, vil komme for at fortælle om E-sport og løb. 
Praktisk vedr. afholdelse af generalforsamlingen aftales på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

4. Hjemmeside og presse  
Status hjemmeside – er der nyheder m.m., som skal lægges ind?  
Fotos fra Bhs. Tidendes idrætspris (ML). 
 

5.  Eventuelt 
CC og Viking har fået henvendelse fra SKAT om krav af praktikpladser i forbindelse med ansat personale.  
CC kom med orientering om brug af baner i Rønne. Der afholdes videre internt møde om emnet. Ved 
uoverensstemmelser tages emnet op i idrætsrådet igen. 
 

6.  Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 21.02.2018 kl. 14.00. 

http://www.bhsir.dk/

