Torneværksvej 20, 3700 Rønne
www.bhsir.dk

Referat - Bestyrelsesmøde
Mandag d. 28. maj 2018 kl. 17.30-19.30, Torneværksvej 20, Rønne
Deltagere:
Maike Fiil, Bjarne Westerdahl, Claus Clausen, Marian Lundh, Brian Mogensen, Erik Deichmann,
Arne Mikkelsen.
Hanne Sonne Poulsen sekr.

1. Godkendelse af dagsorden
Der er tilføjet pkt. 3.c.

2. Konstituering af Bornholms Idrætsråd m.m.
Opfølgning af generalforsamling d. 11.04.2017.
Rådets sammensætning – flere bestyrelsesmedlemmer
Mødeplanlægning 2018 – bestyrelsesmøder, medlemsmøder, møde med DGI og andre?
Marian fortalte om afviklingen – CC, ML, HSP + de 2 nye medl. BM og ED.
CC ønsker at gøre noget andet til næste generalforsamling for at trække flere medlemsklubber. Det var der enighed om.
BM hvor står folks bevidsthed i forhold til DGI. Folk kender ikke idrætsrådet men DGI.
ED - mere ”kød” på dagsorden til BHSIR.
Maike – formand
Marian – næstformand
Bjarne – kasserer
Øvrige – bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmøder i 2018: 14.08. kl. 18.30, 22.10. kl. 17.30 og 11.12. kl. 18.00.
Desuden forventes afholdelse af medlemsmøde i november måned, samt arbejdsmøder om
idrætspolitik m.m. (datoerne er tilføjet kalender på hjemmeside).
Vi forventer dialogmøde med BRK – HSP skriver eller ringer til Sara Wedell-Bollmann, BRK.

3. Orientering fra
a. Evt. gæster
b. Gensidig orientering fra Folkeoplysningsudvalget og øvrige medlemmer
c. Arbejdsgruppe vedr. IVKs sammensætning/C.C. er en del af gruppen.
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Ad a. Ingen gæster.
Ad b. Aakirkeby I.F. har fået tilskud til E-sport.
Ad c. CC idrætsrådet bør være bedre repræsenteret i IVK. Der mangler en repr. fra en forening med selvstændige klubhuse, samt en repr. vedr. events m.m.

4. Aktuelle emner
1. Opgavefordeling i den nye bestyrelse.
2. Status ansøgning om øget tilskud til Idrætsrådet fra Bornholms Regionskommune.
3. Opfølgning af medlemsmøde d. 13. marts 2018 i Aakirkeby-hallen. Det videre arbejde

drøftes. Idéer fra aftenen vedhæftes.
4. Status! Trafikkontaktrådet. Herunder nyt fra samarbejde mellem BHSIR, DGI og DBU om
ny samarbejdsaftale med Molslinien (Bornholmslinien).
5. Halfordeling i Rønne
6. Kontingentopkrævning

Ad pkt. 1
Se vedhæftede liste med ny opgavefordeling.
Ad pkt. 2
MF – søger BRK. om forhøjet til fra 49.000 kr. til 105.000 kr.
Ad pkt. 3
Flyttes til august-mødet
Ad pkt. 4
Der er ”landet” en rigtig god aftale. Pt ikke offentliggjort.
For at få adgang til aftalen skal man som forening være medlem i enten BHSIR, DGI og
DBU. DGI Bornholm fakturerer – der aftales nærmere om afregning for fakturering.
Der udsendes info om aftalen til medlemsforeninger. Nyhedsbrev og vejledning på
BHSIR´s hjemmeside.
Ad pkt. 5
Viking og Knudskers brug af Søndermarkshallen efter bygningsændringer. MF har snakket med Carsten Clemmensen og Karsten Pedersen fra BRKS ejendomsservice. MF afventer opfølgning fra Knudsker I.F.
Ad pkt. 6
BW sender kontingentopkrævning ud til medlemsforeningerne.

5. Hjemmeside og presse
Status hjemmesiden – er der nyheder m.m., som skal lægges ind? Siden opdateres løbende.
Sættes på som punkt til august-mødet.
Der ønskes en mere aktiv hjemmeside.
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6. Eventuelt
ML orienterede om start af American football i Aakirkeby I.F.

7. Næste møde
Tirsdag d. 14. august kl. 18.30.

