Bestyrelsesmøde SIS, torsdag den 27. maj 2010
afholdt i Thurø Sejlklubs klubhus
Til stede:

Erik Jørgensen, Jørn Hansen, Anders Jensen, Jan
Find Petersen, Peter Bang, Per Nielsen, Birgit Sørensen, Ib Oldrup, Michael Jensen,
Ove Boenæs, Charlotte Troensegaard, Astrid Ege Hansen, Peter Larsen, Herdis Linde
Jensen

Afbud:

Jacob Just, Preben Juhl Rasmussen, Flemming Rasmussen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Ansøgninger til talentpuljen
5. Mødekalender efterår 2010
6. Vedtægtsændringer
7. Hjemmesiden
8. Nyt fra Forvaltningen
9. Nyt fra FOU
10. Åbent for tilføjelser
11. Meddelelser
12. Eventuelt

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt efter følgende ændringer:
Vægt- og motionsklubben: har ansøgt om tilskud på kr. 46.000 til en platform. Svendborg
Idrætshal har givet tilskud på kr. 10.000. FOU har givet afslag på ansøgningen.
Træningsfaciliteter skal ændres til bør stilles til rådighed af hallen.
Følgende afsnit: skal slettes:
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
Følgende skal indsættes:
2010: Der er foreslået besparelser på nedenstående:
Folkeoplysningsudvalgets opstartspulje på kr. 56.000
Folkeoplysningsudvalgets medlemstilskudspulje reduceres med kr. 217.000
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3. Følgende beløb er blevet bevilget:
SG:
kr. 6.500,00
SBBC:
kr. 6.000,00
SFB:
kr. 9.000,00
GOG:
kr. 20.300,00

4. Mødekalender:

de foreslåede mødedatoer blev
godkendt
19. august 2010
20. september 2010
26. oktober 2010
03. december 2010 (julefrokost)

5. Udvalg vedr. vedtægtsændringer:

Erik Jørgensen
Michael Jensen
Peter Bang

6. Hjemmesiden: der aftales et møde med følgende deltagere: Peter Larsen, Lene, Ib, Anders og
Peter Bang den 17. juni 2010.
Der var enighed, at hjemmesiden skal bruges mere, og at den skal være opdateret. Lene
lægger referater ind. Kommunen sørger for at blanketter bliver lagt ind.
Der var en del forslag til, hvad der kunne lægges ind på hjemmesiden. Nu afventer
bestyrelsen mødet den 17. juni.
Peter Bang tager imod forslag og idéer til hjemmesiden indtil den 16.06.2010.
7. Indtil den 22.06.2010 er der høringsrunde.
Idrætspolitik:

bør være et punkt på et kommende bestyrelsesmøde. Processen bør
aftales.

Tennishal:

skal renoveres. Bygge&Anlæg er gået i gang.

Prioriteringsliste: kommunen udarbejder en samlet prioriteringsliste over ønsker til nyanlæg
Punktet skal med på næste dagsorden (28.06.2010)
SG-hal:

Badmintonhal:

arbejdsgruppen kigger på samdrift mellem hallerne
Der vil være mulighed for at spille håndbold og basket i den nye SG-hal
skal vi have en ny hal?
Overvejelser m/fremadrettede planer

Bygge-/anlægsfonden vil gerne støtte sammenbygningen (foyer-delen) for Idræts- og den nye
SG-hal.

Sekretariat: Kultur og Plan
Ramsherred 5 - DK-5700 Svendborg - Tlf.: 62 23 30 15 - Fax: 62 21 18 05 - www.sis-svendborg.dk

Rabbits:

arbejder med planer om en Basketarena. Der er udarbejdet ”streger”
Kommunen er blevet spurgt, om den
kan stille jord til rådighed.

Ollerup Gymnastik-højskole:
der er overvejelser i gang
vedr. renovering af skolens hal.
8. Opstartshjælpen til nye foreninger er sparet væk. Der bliver markant nedgang i
medlemstilskud. Der er ikke blevet afhold FOU-møde siden sidste bestyrelsesmøde.
9. Intet
10. Peter Larsen: SH har søgt om regnskabshjælp. Debat om problemerne vedr. kassererens job i
foreningerne. Tidl. har der i SIS været talt om muligheden for ansættelse af medarbejdere
med jobtilskud til kassererarbejdet.
Peter Bang og Peter Larsen undersøger mulighederne og forhører sig hos andre, hvad de gør.
Punktet skal med på dagsordenen den 28.06.2010.
11. Erik har deltaget i Haludvalgsmøde. Prioriteringsliste blev omdelt på mødet. Debat om,
hvordan byggeri i dag skal foretages. Det er et krav, at teknisk forvaltning skal deltage i
byggeprojekterne. Dette er vedtaget med baggrund i, at de frivillige skal fritages for ansvar.

Næste møde afholdes den 28.06.2010 i kantinen i SG-hallen.
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