Bestyrelsesmøde SIS, torsdag den 19. august, i Borgerforeningen
Til stede:

Peter Bang, Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Anders Jensen,
Flemming Rasmussen, Ib Oldrup, Astrid Ege Hansen, Ove Boenæs, Jacob Just, Charlotte
Troensegaard, Michael Jensen, Jan Find Pedersen, Peter Larsen, Per Nielsen, Birgit
Sørensen (referent)

Afbud:

Herdis Linde Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Besparelser på idrætsområdet
4. Regnskabshjælp til idrætsområdet
5. Orientering om hjemmesiden
6. Nyt fra forvaltningen
7. Nyt fra FOU
8. Ansøgning til Talentpuljen
9. Meddelelser
10. Evt

Vi indledte mødet med en rundvisning i den ombyggede Borgerforening, hvor Jan Aaskov viste rundt.
1. Dagsorden blev godkendt. Ansøgning til Talentpuljen behandles under punkt 8
2. Referat af 28/6 blev godkendt

3. Peter Bang orienterede om interview med FAA.
vores høringssvar findes på hjemmesiden, og foreningerne opfordres til at lægge deres
kommentarer til besparelser ind på hjemmesiden.
Den typiske reaktion fra foreningerne har været: Forhøjelse af kontingenter kan medføre, at
idræt bliver for de velstillede, og folk giver op i forhold til det frivillige arbejde.
Jan F.P. orienterede fra FOU, i forhold til høringssvaret.
Da der ikke er penge til at vedligeholde fodbold- og tennisbaner, kan man i sidste ende blive
nødt til at lukke nogle af dem.
Der arbejdes også på besparelser af kommunens administrative personale. Det falder dog ikke
indenfor vores forretningsområde☺
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Forslag om stormøde. Vi afventer indtil næste møde, da vi
gerne vil have politikerne med til mødet.
Den 30. august holder Jan F.P., Frank M.B., Peter L. og Peter B. møde med Bruno Hansen.
4. Det vil blive for dyrt hvis vi skal have Senior-erhverv til at løse opgaven, og mennesker i Skånejob kan være for ustabile, da der jo er en årsag til at de er i Skåne-job, så vi fortsætter uændret
henset til kommunens økonomi.
5. Anders, Ib og Peter har lavet en strategi. Dagsorden, referater og relevante artikler og input skal
lægges ind. I første omgang sørger Anders for at lægge det ind. På sigt kan flere få adgang.
Der sendes nyhedsmail til klubber og politikere.
6. SH´s projekt i Hømarken er gået over al forventning. Der er bevilget kr. 225.000,- fra
Integrationsministeriet til aflønning af de 2 trænere, til et 3-årigt projekt.
Tenniseksperimentariet på Tåsinge. Lokale- og Anlægsfonden synes godt om projektet, så der
arbejdes videre.
I forbindelse med Tankefuldprojektet, skal Johs. Jørgensen Vej føres gennem
Landsstævnestadion i 2013.
Det medfører nogle omkostninger til f.eks. flytning af lamper, som idrætten ikke skal pålægges.
Klubhuset ved Tåsinge Boldklub nedlægges, i forbindelse med etablering af Centerskolen. Der
arbejdes på en ny løsning.
Høje Bøge Stadion lever ikke op til DBU`s krav om størrelse til fodboldbaner, som har f.eks. 2.
div. kampe. Kommunen og SfB håber på fortsat dispensation.
Stenstup-Hallen ønsker fortsat ikke at være med i den kommunale ordning for idrætshaller. De
vil hellere klare sig selv.
SG. Der arbejdes på udflytningen. Lokale- og Anlæg kræver nogle ændringer, for at de vil være
med, så det arbejdes der på.
Tennishallen er færdig midt i november.
7.

Jan F.P. orienterede om rideklubberne. Der skal laves et samarbejde, med overførsel af tilskud,
da der ikke er penge til at realisere ønskeprojektet.

8.

Følgende blev bevilget:
2 x 2500,- til Thurø Sejlklub
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9.

Næste møde holdes den 20. september i Golf-Klubben

10. Intet
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