
 

 
Referat - Bestyrelsesmøde 
 
  

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 14.00.  
 
Sted: Torneværksvej 20, Rønne 
 
Deltagere:  
K.D. Andersen, Bjarne Westerdahl, Claus Clausen, Marian Lundh, Maike Fiil, Arne Mikkelsen. 
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. 
 
Det nye Folkeoplysningsudvalg (fra møde 19.02.2018).  
Repræsentanter for idrætten – Ole Dreyer, K. D. Andersen, Kim Jacobsen (HIB). 
Suppleanter er Marian Lundh (for O.D.) og Arne Mikkelsen (for K.D.). 
  

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

samarbejdsaftale med Molslinien (Bornholmslinien).  
Der er afholdt møde med Molslinien – KD og MF – informerede.  
Opfølgende møde mellem BHSIR, DGI og DBU er afholdt. 
Næste møde afholdes snarest. 
 

2. Medlemsmøde d. 13. marts 2018 i Aakirkeby-hallen, kl. 18.30 – der serveres gratis kaffe og kage. 
Medlemsmøde med en form for facilitator, bl.a. med spørgsmålet: Hvordan skal idrætten 
se ud på Bornholm om 5 år og om 10 år?  
Henrik H. Brandt fra Idrættens Analyseinstitut har indgået aftale med ML om at han 
deltager med et oplæg, der kan give nye og måske andre idéer til det fremtidige arbejde 
inden for idrætten på Bornholm. ML aftaler nærmere med HHB. 
 
Der indarbejdes en brainstorm med forslag fra deltagerne om deres tanker vedr. 
fremtidens idræt på Bornholm – faciliteter, aktiviteter, events.  
 

http://www.bhsir.dk/


 
 
BHSIR samler forslagene i en oversigt til det videre arbejde. 
 
Invitationer sendes til medlemmerne, politikere og adm. i BRK, presse, IVK. 
HSP laver forslag til annoncering senest d. 24.02.  
 

3. Generalforsamling d. onsdag d. 11.04.2018 kl. 18.30 i Nordlandshallen.  
Kim Rasmussen har givet tilsagn om at fortælle om E-sport og andre projekter i Tejn I.F. 
Annoncering d. 09.03. HSP skriver forslag. 
 
Der skal findes en ny kasserer til BHSIR, da BW ikke ønsker genvalg. KD snakker med et emne. 
BW snakker med revisor om genvalg til posten. 
Øvrige medlemmer, der er på valg, modtager genvalg. 
 
 

4. Hjemmeside og presse  
Status hjemmeside – er der nyheder m.m., som skal lægges ind?  
HSP samler ”historier” til siden. 
 

5.  Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

 

6.  Næste bestyrelsesmøde 
       27.03.2018 kl. 14.00. 

http://www.bhsir.dk/

