
 

Dagsorden - Bestyrelsesmøde 
 
  

Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 14.00-16.00,  
 
Sted: Torneværksvej 20, Rønne 
 
Deltagere:  
K.D. Andersen, Bjarne Westerdahl, Claus Clausen, Marian Lundh, Arne Mikkelsen, Maike Fiil. 
Hanne Sonne Poulsen sekr. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
KD – nytvedr. Molslinien (Bornholmerlinien) under pkt. 5. 
 

2. Orientering fra 
a.  evt. gæster 
b. gensidig orientering fra Folkeoplysningsudvalget og øvrige medlemmer. 
Fritid- og kultur skal have møde om forventningsafstemning med FO. 
Fritidspas – FO vil udvide gruppen, der kan få fritidspas. Det er ikke idrætsforeningerne, der 
indstiller til fritidspas, men de kan formidle, at det kommer videre. Det er blandt andre 
ungdomsskolen, der indstiller. 
CC vedr. Idræt på Tværs-projekt - afventer svar om midler til projektet 

 
3. Aktuelle emner 

KDA møde med IVK d. 14.09.2017 – fælles skrivelse til IVK fra BHSIR, DGI og DBU om ny udvikling 
i samarbejdet vedr. IVK. 
Det endelige fællesbrev blev diskuteret i IVK, der afventes tilbagemelding. Fællesbrevet skal 
rundsendes til bestyrelsen i BHSIR. Referatet fra IVK skal også rundsendes. 
 
Ved en fejl er MK ikke blevet inviteret til IVK. Det skal meddeles til Sara Wedell-Bollmann (HSP). 
  
Opfølgning af BRKs sparekatalog i forbindelse med budgetforhandlinger 2018 og Idrætsrådets 
bemærkninger. 
På fritid- og kulturområdet: På aftenskoleundervisning bespar. 50.000 kr. på lokaletilskud 
bespar. 200.000 kr. Det er en tilpasning i forhold til forbruget i 2016. 
Andre foreslåede besparelser faldt bort. 
Ingen ændringer i forhold til BHSIR. 
 
Forberede medlemsmøde d. 9. november 2017. 
 

http://www.bhsir.dk/


 
 
Foredragsholder – emner: 
 
AM – skal emnet være noget om uorganiseret idræt ind i idrætsforeningerne? Eller noget om 
frivillighed. 
 
MK og ML står for arrangement, forslag fremsendes senest d. 24.09.2017 fremsendes til de to. 
 

 

4. Hjemmeside og presse  
Status hjemmesiden – er der nyheder m.m., som skal lægges ind? 
Der er stadig nogle ting i opsætning m.m. der ikke er på plads. HSP følger løbende på med udbyder af 
Bright Site. 
 

 

5.  Eventuelt 
Molslinien (Bornholmerlinien), der erstatter Færgen. Hvor står idrætten i fremtiden. 
Destination Bornholm interesserer sig af naturlige grunde for turisme og outdoor-aktiviteter. 
BHSIR, DGI og DBU har lavet en fælles skrivelse til Molslinien med anmodning om et møde vedr. 
samarbejdsaftale. Bestyrelsen enige om at det er et godt initiativ, da planlægningen indenfor de 
forskellige idrætsgrene allerede er i gang. 

 
 

 

6.  Næste bestyrelsesmøde  
Torsdag d. 14. december kl. 17.00 på GSH. 

http://www.bhsir.dk/

