Bestyrelsesmøde SIS mandag, den 20. september 2010
afholdt i Golf-klubbens cafeteria
Til stede:

Anders Jensen, Jan Find Petersen, Flemming
Rasmussen, Birgit Sørensen, Ove Boenæs, Jacob Just, Preben Juhl Rasmussen,
Charlotte Troensegaard, Per Nielsen, Malene Reppien(elev Kultur- og
Fritidsafdelingen), Herdis Linde Jensen

Afbud:

Michael Jensen, Erik Jørgensen, Jørn Hansen, Peter Bang, Astrid Ege Hansen, Peter
Larsen, Ib Oldrup

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Formandsmøde 30. august 2010
4. Ansøgning til Lånekassen
5. Ansøgninger til talentpuljen
6. Forslag til ny udviklingspulje
7. Nyt fra Forvaltningen
8. Nyt fra FOU
9. Åbent for tilføjelser
10. Meddelelser
11. Eventuelt

1. Dagsordenen blev godkendt efter ændring af pkt. 7 til ”Halleje”.
2. Referatet blev godkendt.
3. Jan Find, Peter Bang og Frank Müller-Bøgh har holdt møde med Bruno Hansen. Der er aftalt
2 årlige møder. På dette møde var der fokus på budgetforhandlingerne. SIS har afgivet
hørings-svar og igen forklaret konsekvenser af de foreslåede besparelser samt de
konsekvenser som kommunesammenlægningen havde for Svendborg-foreningerne. Jan Find
orienterede om mødet.
4. Styrkeløft & Kettlebells. Klubben er godkendt af FOU. Klubben er endnu ikke kommet i
gang, og har ingen lokaler. Der gives afslag på ansøgningen.
5. Følgende blev tildelt:
Thurø Sejlklub – Nicklas Boserup:
kr. 1.500,00
SG: spring/rytme – Anders Snogdal Pedersen: kr. 3.000,00
SFB: afslag, da arrangementet ikke hører under de støtteberettigede
6. Punktet blev drøftet og oversendes til udtalelse hos FOU.
7. Man afventer resultaterne fra budgetforhandlingerne.
Der skal afholdes møde med foreningerne omkring projektet ”grib chancen”, hvor anviste,
overvægtige børn – bl.a. fra julemærkehjemmet - får hjælp til at deltage i foreningerne.
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Fritidspas: kommunen har søgt om tilskud på 5 mio. kr.
over 3 år. Afventer svar.
Broholm Gods har fået tildelt EM i dressur for ungheste
2011. Forvaltningen skal holde møde med Broholm Gods
omkring dette arrangement.
Driftregnskabet for SG er endnu ikke godkendt.
8. Svendborg har fået en ny klub: Svendborg United (fodbold)
Volleyball-klubben har klaget over timefordelingen. FOU har afvist klagen.
Mountain-bike-klubben har fået kr. 5.000 til en trailer til transport af udstyr.
SG har fået afslag på yderligere træningstimer i Ollerup og andre skoler.
GS-Gudme har haft stor stigning i halleje i Vejstrup. Merpris på kr. 80.000 på grund af
flytning fra hallen til springsalen. Stigningen er fra ca. 80.000 til 160.000 pr. sæson.
Fremover er det aftalt, at kommunen lejer faciliteterne og ikke foreningerne.
Projekt Hømarkskolen (håndbold) har fået kr. 225.000 over 3 år fra Integrationsministeriet.
Der arbejdes med følgende projekt: hvordan kan Svendborg Kommune profilere sig:
aktiviteter i foreninger
9. Flemming fortalte, at man på haludvalgsmødet havde diskuteret problemstillingen omkring
fordeling af haltimer. Flere foreninger flytter deres træningstimer til skoler, da der er en
betydelig besparelse ved dette. Dette betyder, at flere haltimer ikke bliver udnyttet, selvom de
er blevet tildelt en klub.
Problematikken blev diskuteret.
10. Næste møde afholdes den 26. okt. 2010. Peter Bang melder ud, hvor mødet afholdes.
Julemødet afholdes den 03. dec. 2010. Per Nielsen, Malene (elev) og Anders finder ud af,
hvor det skal afholdes. De medtager forslag og budget til kommende møde.
11. Ingen
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