Bestyrelsesmøde SIS mandag, den 28. juni 2010
afholdt i SG-Hallens cafeteria

Til stede:

Erik Jørgensen, Jørn Hansen, Anders Jensen, Jan Find Petersen, Peter Bang,
Flemming Rasmussen, Birgit Sørensen, Ib Oldrup, Ove Boenæs, Astrid Ege Hansen,
Peter Larsen, Herdis Linde Jensen

Afbud:

Jacob Just, Preben Juhl Rasmussen, Michael Jensen, Charlotte Troensegaard, Per
Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Talentudviklingspuljen
4.
5. Ansøgninger til talentpuljen
6. Udtalelse
7. Kursuspuljen
8. Orientering om hjemmesiden
9. Nyt fra Forvaltningen
10. Nyt fra FOU
11. Åbent for tilføjelser
12. Meddelelser
13. Eventuelt

1. Dagsordenen blev godkendt efter ændring af pkt. 7 til ”Lånekassen”.
2. Referatet blev godkendt.
3. Ove Boenæs orienterede om regler vedr. puljen under Svendborgordningen, som har til
formål at styrke interessen for idræt i aldersgruppen 10 – 18 år. Økonomisk støtte kan gives
til:
• Initiativer og aktiviteter der er nye
• Særlige arrangementer
• Særlige instruktører
• Talentudvikling for personer/hold
Der udarbejdes et udkast til hjemmesiden, hvor alle 4 punkter fremgår. FU arbejder videre på
tilretningen af ansøgningsskemaer.
4.
5. Følgende blev tildelt:
Thurø Sejlklub:
kr. 3.000,00
SG: tumblere:
kr. 4.000,00
Fremover følges reglerne i henhold til det nye udkast med de 4 punkter.
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6. Peter Larsen fortalte om planerne til
Tennisexperimentariummet. Dette er en udmærket og god
idé. Peter Bang skriver en udtalelse, og at der, såfremt det
ikke kan varetage driften selv, skal tilføres de nødvendige
driftsmidler til området.
7. For at kunne tildele det ansøgte lån, skal balancen indhentes. Ove sørger for dette. Når
balancen er modtaget, og FU kan godkende den, er FU berettiget til at tildele lånet på kr.
21.000.
8. Anders havde sammen med arbejdsgruppen udarbejdet et oplæg og fremlagde dette på mødet.
Enkelte opgaver blev fordelt. Punktet skal med på næste dagsorden.
9. Budget 2011: oplæg til besparelser ligger på hjemmesiden.
Politikkerne har udarbejdet oplæg om yderligere besparelser. Dette oplæg kommer
også på nettet (herefter kan høringssvar sendes til kommunen).
Følgende områder er udpeget i oplægget:
• grønne områder med foreslået besparelser på 10%
• hallejen for foreninger i idrætshaller foreslås at stige til kr.75,- /time
Idrætshallen: der søges en ny forpagter til Idrætshallens cafeteria
Der er foretaget en omstrukturering i kultur- og fritidsforvaltningen. Peter Larsen har fået et
større område med nye opgaver.

10. Budget 2011:

oplæg til nye besparelser: nedsættelse af tilskud for unge under 25år.
Beskæring af den lokale tilskudspulje.
Peter Bang og Peter Larsen undersøger muligheden for et hurtigt møde med Bruno Hansen i
løbet af ugen.
Følgende har fået tilskud:

Svendborg Firmasport

SG: har fået nej til ekstra-timer i Ollerup/Oure
Renoveringspuljen:

Svendborg Sund Sejlklub:
Svendborg RC-klub:
Lundeborg Sejlklub :
Tved Boldklub:
Svendborg Roklub:

reparation af tag
færdiggørelse af klubhus
nyt toilet
etabl. af tænd-/slukfølere
bekæmpelse af borebiller

11. Ingen tilføjelser
12. Meddelelser: fremover ønskes dette punkt medtaget på dagsordenen: næste møde afholdes ..
Næste møde afholdes den 19. august 2010 kl. 17.00 i Borgerforeningen
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13. Delfinen: Peter Larsen orienterede om klubhus-forholdene
Tyrker-bad: Peter Larsen orienterede, at dette ikke
forventes at blive aktuel
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