Vordingborg den 21. marts 2017

Formandens beretning for 2016
Vordingborg Idrætsråd havde i 2016 et trist år, trist fordi at kommunen besluttede at de skulle skæres ned i
antal af politikker, det betød at Idrætspolitikken ikke længere eksisterer som selvstændig politik, men som
en fælles politik med kultur og fritid. Der er en proces i gang med at lave handleplaner for områderne i
politikken.
Når det så er sagt, så var 2016 også et år som var præget af en rigtig god dialog med forvaltningen, hvor vi
har aftalt at mødes mindst 4 gange årligt for at drøfte forskellige ting og sager.
Vi arrangerede i samarbejde med kommunen Aktiv Havn i Stege, arrangementet var en stor succes med en
stor opbakning af rigtig mange foreninger og ikke kun idrætsforeninger deltog, en speciel tak til Annelise
Karlshøj for hendes arrangement. Arrangør gruppen er allerede i fuld gang med arrangerer dette års Aktiv
Havn som er i Præstø den 19. august
Uddeling af Idrætspriser, 2016 var det andet år hvor Idrætsrådet i samarbejde med Øernes Revision og
Møns Bank står for uddelingen af de tre idrætspriser. Årets idrætsforening som blev Flere Fjer, Årets
idrætsleder som blev Henrik Børsting og Årets udøver / talent gik til Sarah Garn Hansen. Det var et rigtig
vellykket arrangement i Multi Centeret i Præstø. Uddelingen i 2017 sker den 20 april i Møns Hallerne, der
vil som noget nyt være mulighed for at tilmelde sig spisning.
Som formand er jeg blevet inviteret med i Følgegruppen til det nye vandhus på Panteren. Der er afholdt en
række møder hvor vi bliver orienteret om hvordan byggeriet skrider frem, samt der er mulighed for at stille
spørgsmål og komme med input til detaljerne. Endvidere sidder jeg med i Folkeoplysningsrådet.
Vi har kigget på vores vedtægter og set på §2 Formål, da denne ikke var helt tidssvarende, i den forbindelse
har vi haft en lille workshop, hvor en gruppe af inviterede ildsjæle lave udkast til ny formålsparagraf. I den
forbindelse har vi sat nogle delmål.
1. Indflydelse på beslutninger for idrætsområdet.
Vi deltager følgegruppen for Vandhuset på Panteren
Vi har mindst 4 årlige møder med forvaltningen
2. Udvikling af Idrætspriserne til højere niveau.
I tæt samarbejde med Øernes revision & Møns Bank er arrangementet udviklet med spisning
Der kommer underholdning under spisning. Der er lagt planer for yderligere tiltag
3. Kommunikation gøres proff.
Vi har fået ny hjemmeside, vi har dog lidt problemer med siden.
Vi arbejder på Facebookside og nyhedsbreve.
4. Samlet administration for foreningerne og kommunen.
Vi har de årlige møder med forvaltningen
Vi planlægger at holde vores bestyrelsesmøder i fremtiden ude hos vores medlemmer
5. Administration af sportsportal. Vi arbejder på at FitDeal kan blive udbudt i Vordingborg kommune
I 2016 måtte vi sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, Birthe Juul og Søren Jeppesen er begge trådt ud af
bestyrelsen, tak til dem begge for den tid de har brugt igennem årene.
På vegne af bestyrelsen, Formand Henrik Pape

