Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vordingborg Idrætsråd
den 24. sep. 2018 kl. 18.30, Mønshallerne, Stege

Dagsorden

Referat

Afbud:
Peer Pedersen
Bill Rene Hansen

Deltagere:

Henrik Pape
Ingolf Petersen
Lars Kleist
Peer Pedersen
Nick Hansen
Jesper Heien
Bill Rene Hansen
Jan Clausen, suppleant
Ulla Røngård, suppleant

Dato, tid og sted:

24. september, kl. 18.30 Mønshallerne,
Platanvej, 4780 Stege

Vordingborg
Idrætsråd

Referent:

Henrik Pape

Underskrift af referater ????

Det er besluttet at der ikke er behov for at referaterne
skal underskrives.
Ved afbud til bestyrelsesmøder skal der sendes status
på ens egne opgaver til de øvrige medlemmer i
bestyrelsen

Se vedhæftede referat lavet af Jan
Udkast til samarbejdsaftale

Pape reviderer forvaltningens udkast til
samarbejdsaftalen og sender den til den øvrige
bestyrelse for accept inden den sendes til forvaltningen

Hvad er status
Kulturnaut

Kulturnaut, forvaltningen har bedt om en forening der
kan prøve at samkører ”klubmodul” med Kulturnaut.
Vordingborg Svømmeklub er blevet forsøgskanin.
Facebook og hjemmeside, vi skal snarest have begge
dele op og køre. Lars kender en som kan hjælpe, Pape
hører Peer om status på begge dele.

Vi skal give høringssvar på det
fremsendte.

Der er fra forvaltningen udsendt ”kriterier for puljer” Der
er nogle ændringer i nogle af puljerne, vi har
umiddelbart ingen kommentarer til ændringerne.

Formanden var indkaldt til strategimøde
Invitation til mødet vedhæftet

Pape orienterede om strategi mødet med bestyrelsen
for DGI Huset Vordingborg, samt andre inviterede
gæster. Det var en god proces og der kommer et referat
fra dette senere.

Referat fra evalueringsmøde vedhæftet

Det er ikke besluttet hvilken dato der vil være den
optimale i forhold til andre arrangementer, Folkemøde i
Stege 24/8, Vilde med Vand 25/5, Vandugen
Vordingborg ??, Havnensdag ?? Jesper snakker med
Bettina om datoer.

1. Sidste referat

2. Mødet med KIF
forvaltningen

3. Facebook,
Hjemmeside

4. Puljer under KIF

5. Strategimøde på DGI
Huset Vordingborg

6. Aktiv havn.

7. KIF udvalg

Referat fra mødet den 08.08
http://polweb.vordingborg.dk/open/Forms/
AllItems.aspx?RootFolder=%2Fopen%2F
Udvalget%20for%20Kultur%2C%20Idr%
C3%A6t%20og%20Fritid%20%28%C3%
85ben%29%2F2018&FolderCTID=0x012
0003BCF4618B34B4742AD2A7428F0F2
7F3E000FEA02913CEB24429A832706C
CBE1327&View={A167921E-9903-4FB2BF58-63847D992EE0}

d) Muligheder for ændring af tilskudsmodeller til
folkeoplysende foreninger
Med afsæt i ønsket om at understøtte arbejdet med at
skabe rammer for, at en større del af borgerne
bliver fysisk aktive (Projekt ”Bevæg dig for livet),
påbegynder administrationen i løbet af efteråret det
forberedende arbejde i tæt dialog med
Folkeoplysningsrådet og Idrætsrådet.

DGI

Jesper skal vende tilbage til DGI Storstrømmen med
dato forslag i starten november for møde med den nye
direktør og formand Henrik Holmer

DIF

Lasse kunne ikke denne dag, forslag om uge 47, 48, 49
Pape sender dato på næste møde til Lasse

Kulturnaut og Klubmodul

Se under punkt 3.

§17 stk. 4 udvalg, noget nyt??

Lars Kleist orienterede fra de foreløbige møder.

Svømmehallens åbning

Jan Clausen orienterede om den forestående åbning

Økonomi

Ingolf orienterede at der er kommet 10.300 ind i
kontingent, der er ca 7 foreninger som ikke har betalt.

Diverse ansættelser

Frederik Blikkenbjerg er ansat som
bevægelseskonsulent i Vordingborg kommune.

8. Eventuelt

Lars Graversen er ansat hos firmasporten.
Vi glæder os til at samarbejde med begge.

9. Næste møde

Idrætspriser

Lars Kleist spørger ny sponsor om sponsorat at en til to
nye priser

Frivillig fredag

Jesper og Jan er tilmeldt

Mandag den 19.11.2018 kl. 18.30
DGI Huset Vordingborg, Solbakkevej,4760 Vordingborg
Jan Clausen booker lokale..

