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Referat - Bestyrelsesmøde
Mandag d. 29.04.2019 kl. 17.00, Torneværksvej 20, Rønne
Deltagere:
Maike Fiil, Marian Lundh, Bjarne Westerdahl, Claus Clausen, Brian Mogensen (afbud), Erik Deichmann (syg), Arne Mikkelsen.
Hanne Sonne Poulsen sekr.

1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødes referat.
Ok sidste ref.

2. Orientering fra
a. evt. gæster
b. gensidig orientering fra Folkeoplysningsudvalget og øvrige medlemmer
ingen bemærkninger til a. og b.
CC er indkaldt til møde i Brugerrådet i Naturstyrelsens skove.

3. Aktuelle emner
1. Opsamling generalforsamling d. 15.04.2019
2. Status IVK og Bornholms Idrætsråd
3. Fremtidens idræt på Bornholm – HUSK at I hver tilføjer mere tekst til jeres udvalgte emner
vedr. Fremtidens idræt på Bornholm”. Hvornår skal der være forårsmøde?

4. Idrætspolitik – status
Ad. 1. Ændringsforslag til vedtægterne på næste generalforsamling, om at der ikke udsendes
beretning og regnskab inden generalforsamlingen.
AM forslag om nytænkning ifb Årets lederpris. BW foreslog at lederpris kan uddeles ifb idémøde
med medlemsforeningerne. ML prisen kan uddeles i en anden anledning (trænings-sammenhæng
el.lign.). Emnet tages op i et bestyrelsesmøde, efteråret 2019, inden næste generalforsamling.
Ad. 2. Afventer endelig afgørelse fra JUFU.
Ad. 3. De sidste bemærkninger (MK, ML, AM og BM) klar d. 15. maj.
Ad. 4. BW, AM og ED fremlægger idrætspolitikken på næste møde.

4. Hjemmeside og presse
Opdateres løbende.
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5. Eventuelt
Høringssvar til sundhedspolitik. MK har skrevet forslag til svar. Deadline er 03.05.2019.
Her er idrætsrådets samlede svar:
Bornholms Idrætsråd bakker op om forslag til sundhedspolitik, og ser en aktiv idrætspolitik som et
væsentlige element i en sundhedspolitik.
Den motion og det sociale samvær man kan få i en idrætsforening, er beviseligt noget der øger
sundhedstilstanden og velværet.
Det er vigtigt at motionen fortsætter gennem hele livet, derfor foreslår Bornholms Idrætsråd at der
gives medlemstilskud til alle medlemmer af idrætsforeningerne.
Et første skridt på vejen kunne være at man giver medlemmer over 50 år medlemstilskud.

AM orienterede på vegne af Parasport, om at der afholdes Sportsskole for børn og unge
med handicap d. 1.-4. juli 2019 på Bornholm (Rønne).

6. Næste møde
27.05. kl. 17.00

