SIS- bestyrelse

Bestyrelsesmøde SIS, onsdag den 21. april 2010 afholdt i
udvalgsværelse 3, Rådhuset, Svendborg
Til stede:
Preben Juhl Rasmussen, Erik Jørgensen, Jørn Hansen, Jan Find Petersen, Peter Bang,
Per Nielsen, Birgit Sørensen, Ib Oldrup, Ove Boenæs, Jacob Just, Charlotte Troensegaard, Astrid
Ege Hansen, Herdis Linde Jensen
Afbud:

Anders Jensen, Flemming Rasmussen, Michael Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Høring budget 2010
4. Optagelse af ny forening
5. Ansøgning til Talentpuljen
6. Udtalelser
7. Kursuspuljen
8. Hjemmesiden
9. Nyt fra Forvaltningen
10. Nyt fra FOU
11. Åbent for tilføjelser
12. Meddelelser
13. Eventuelt

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Kulter og Plan ønsker høringssvar. Det i indkaldelsen medsendte høringssvar blev godkendt
med følgende rettelser:
Næstsidste afsnit: Fremadrettet vil denne gruppe belaste de sociale udgifter med væsentlig
større beløb.
Derudover skal emnet grundskyld medtages i høringssvaret.
Ikke mindst skal der i høringssvaret bemærkes, at det er meget uheldigt, at SIS ikke er blevet
hørt i denne sag.
Følgende er sendt til forvaltningen:
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Høring Budget 2010:
Svendborg Idræts Samvirke kan ikke anbefale en
besparelse på medlemstilskuddet til idrætsforeningerne.
I 2010 vil det betyde at nye foreninger ikke kan få en
hjælpende hånd i den svære opstartsfase.
Besparelsesforslagene på området i de kommende år vil bevirke en yderligere forværring, af
den i forvejen, meget spinkle økonomi i idrætsforeningerne.
Den stramme økonomi i foreningerne betyder, at de frivillige ledere skal bruge endnu mere
energi på at skaffe midler.
Det bevirker også, at der er behov for flere frivillige, samtidig med, at det bliver mere
belastende.
Kontingentforhøjelser og meget stram økonomi betyder frafald af medlemmer – det er de
svageste der falder fra først og det er dem der er vigtigst at fastholde.
Fremadrettet er der risiko for at denne gruppe belaster de sociale udgifter med store beløb.
Vi understreger at tilskud til idrætten, efter vores opfattelse, er en god investering i fremtiden.
4. IF Sydfyn optages i SIS.
Der var forskellige bemærkninger til denne forening omkring tilhørssted. IF Sydfyn er
godkendt af FOU.
5. GOG ansøgning er mangelfuld. Den sendes retur.
SG: kr. 15.000,00 tildelt. Liste med navn og fødselsdag på deltagerne skal fremsendes
inden tilskuddet udbetales.
SFB: ansøgning er mangelfuld. Den sendes retur.
SH: kr. 3.000,00 tildelt. Liste med navn og fødselsdag på deltagerne skal fremsendes inden
tilskuddet udbetales.
Fremover skal FU sørge for, at ansøgninger er korrekte, inden de fremlægges for bestyrelsen.
6. Hvad gør vi ved disse ansøgninger? Hvordan skal SIS forholde sig til disse ansøgninger?
Hesselager-projektet: Forslag nr. 3 fra det i indkaldelsen medsendte forslag med tilføjelse af:
SIS henviser til den allerede eksisterende liste.
Troense Kajakklub: Forslag nr. 3 fra det i indkaldelsen medsendte forslag med tilføjelse af:
SIS henviser til den allerede eksisterende liste.
Peter Larsen ridsede det historiske op vedr. denne ansøgning, hvor planlægningen allerede
startede i 1996, projektet blev godkendt og tilskud tilsagt i 2000 med kr. 500.000.
SIS mener, at projektet bør sættes i gang, da tilsagnet allerede er givet i 2000.
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Der blev lagt vægt på, at der bliver gjort opmærksom på, at
der skal tilføres yderligere penge til området.
Forslag 3:
SIS anbefaler projektet Hesselager Sport og Kultur. Det
forudsættes, at området tilføres de nødvendige økonomiske
midler til både anlæg og efterfølgende drift.
7. Punktet udsættes. FU arbejder med et oplæg, som på et senere tidspunkt vil blive fremlagt for
bestyrelsen.
8. Punktet udsættes, da Anders ikke er til stede. Peter Bang, Ib, Peter Larsen, Lene og Anders
afholder et møde inden næste bestyrelsesmøde om, hvem der skal gøre hvad.
Der kom forskellige forslag til hjemmesidens udformning.
9. Den 05.05.2010 holdes møde med SG-hallen på sin dagsorden.
Følgende informationer har SIS fået: arbejdsgruppe er nedsat
Centerets størrelse er på ca. 5500m2
SG skal ikke betale for jorden ved Ryttervej
Følgende skal drøftes: lejekontrakt/pant i byggeriet
Den 10. juni 2010: præsentation af projektet overfor politikkerne samt beskrivelse af driften
Her arbejdes med samdrift mellem Idrætshal, Svømmeland, Svømmehal,
gl. SG-hal og ny SG-center
Tennishal:

renovering vil komme til at koste kr. 3,5 - 4 mio.
Nedrivning og bygning af ny hal vil komme til at koste omkring kr. 5
mio.
Tåsinge-hallen: Center –skole bygges og skal ligge, hvor TB-klubhus ligger. TB-klubshus
rykker ind i SFO-lokalerne, dette har de modtaget kr. 3 mio. for at gøre.
Planerne ser gode ud.
10. Svendborg Vægt og Motion har søgt om midler til platform. Afslag fra FOU, da rekvisit skal
betales af Svendborg Idrætshal, hvor Svendborg Vægt og Motion træner. Svendborg
Idrætshal har givet tilskud på kr. 10.000. Klubben blev henvist til SIS´s lånekasse.
IF-Sydfyn har fået tilskud til special-idrætsdag: kr. 1.500,00
Svendborg Mountainbike-klub: har sendt ansøgning om nye cykler. Har fået tilskud på kr.
12.500 med den betingelse, at klubben selv skal købe 4 mauntainbike-cykler.
Øernes Fodsportsforening: har søgt om optagelse. FOU afventer svar på forespørgsler inden
klubben kan godkendes.
Stenstrup-hallen: Bruno Hansen, Frank Müller-Bøgh, Jan Find Petersen og Stenstruphallen
har holdt møde. Tilskuddet blev fastholdt. Stenstruphallen blev igen opfordret til at melde sig
ind i haludvalget. Stenstruphallen blev også bedt om i haludvalget at fortælle om deres drift
af Stentruphallen.
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2010: Budget:

kr. 62.000 til SIS og spejderne
Kr. 172.000 til sommeraktiviteterne
Kr. 217.000 ubudgetteret beløb bliver

sparet væk.
Kr. 56.000 er sparet væk. Dette giver
ikke mulighed for opstartstilskud
for nye foreninger.
Rådighedsbeløb: kr. 220.000 uddeles på ansøgninger
Konklusion: FOU kan leve med, at man 1 gang tilbageholder kr. 217.000, men kan ikke leve
med, at dette sker fremover.
Bilag er fremsendt sammen med indkaldelsen til mødet.
11. ingen
12. Møde m/udvalgsformand Bruno Hansen. Der vil fremover blive afholdt 3 møder med Bruno
Hansen. Bruno Hansen har udtalt, at der i årene 2010 og 2011 slet ingen penge er til rådighed.
13. Intet nyt om Gudmehallen.
Pkt. på næste dagsorden:

hjemmeside
Forslag til mødedatoer for efteråret

Næste møde: torsdag, den 27. maj 2010 kl. 17.00 hos Thurø Sejlklub, Gambøtvej 25, Thurø
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