Vordingborg den 30. marts 2016

Formandens beretning for 2015
Vordingborg Idrætsråd havde i 2015 et travlt år, året var præget af mange møder, både med kommunens
forvaltning og KIF udvalget, samt møder med DGI, DIF og de andre idrætsråd på Sjælland.
På et af møderne med KIF udvalget, havde vi en god snak om den fremtidige dialogstruktur, i den forbindelse blev det aftalt at Idrætsrådet forsat skulle være en del af dialogstrukturen og der skulle laves en ny og
revideret samarbejdsaftale. Vores søster organisation Fritidsrådet har valgt at nedlægge sig selv.
Uddeling af Idrætspriser, 2015 var det første år hvor Idrætsrådet i samarbejde med Øernes Revision og
Møns Bank står for uddelingen af de tre idrætspriser. Årets idrætsforening, Årets idrætsleder og Årets udøver / talent. Det var et rigtig vellykket arrangement på Stars. Ved dette års arrangement flytter vi sted til
Multi Centeret i Præstø. Uddelingen sker den 14. april.
I 2015 prøvede vi at afholde en idrætsdag i Multi Centeret i Præstø, der var desværre et begrænset fremmøde for både foreninger og deltagere. De fremmødte havde en god dag, hvor der var deltagelse fra både
politikkere fra udvalget og ansatte fra forvaltningen. En af grundene til det begrænsede fremmøde var at
hen over sommeren 2015 var en lang række af arrangementer. I 2016 har vi valgt at lave det i fællesskab
med foreninger der bevæger Vordingborg, arrangementet vil foregå i Stege.
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.
Indflydelse på beslutninger for idrætsområdet.
Udvikling af Idrætspriserne til højere niveau.
Kommunikation gøres proff.
Samlet administration for foreningerne og kommunen.
Administration af sportsportal.
Vi er godt i gang med at implementerer flere af vores delmål, fx har vi fået en ny hjemmeside.
2015 blev også året hvor kommunens første kunstgræsbane blev indviet, en længe ventet bane, som flittigt
er blevet brugt, nu håber vi at der snart bliver økonomi til en yderligere bane. Banen er placeret på Panteren i Vordingborg som også er taget i brug som DGI Hus, et hus som snart udvides med et Vandhus. Dette
skal vi selvfølgelig glæde os over, der skal dog lyde et ærgrelsens suk for at man ikke valgte at sætte overliggeren højere. Vi savner en helhedsplan for området og hvad det skal ende med at blive til. Uden en plan vil
det blive umuligt at tiltrække investorer og fonde.
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