SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE
REPRÆSENTANSKABSMØDE 2017 - REFERAT

Ordinært repræsentantskabsmøde i Skive Idrætssamvirke (SIS)
Afholdes mandag d. 27. marts 2017, kl. 18.00.
i Spøttrup Kulturhal, Rødding, Nørremarken 7, 7860 Spøttrup
Program:
1800 – 1900 Workshop om idrættens vilkår i Skive Kommune.
1900 – 1930 Aftensmad
1930 – 2130 Repræsentantskabsmøde
Referat for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Hans Erik Nielsen som dirigent.
Hans Erik Nielsen blev valgt med akklamation.
2. Valg af referent
Bestyrelsen indstiller Thorbjørn Ovedal som referent.
Thorbjørn Ovedal blev valgt med akklamation.
3. Bestyrelsens årsberetning:
V/ Formand Lis Kaastrup Jensen
Beretningen er vedlagt som bilag.
Spørgsmål til beretningen.
Asbjørn Nordam, Skive Tennisklub: Jeg kan ikke lide, når der slet ikke er nogle bemærkninger. Jeg
kunne have sagt på forhånd - rejs ikke til Sjælland for at lære noget. Det er jo et par år siden vi blev
valgt til årets idrætskommune, og vi er fortsat godt med.
Jeg skal ikke bremse udviklingen ift. Aktivitetstilskuddet, men som jeg i sin tid sagde på
formandsmødet, og jeg må gentage det her. Der skal være aktiviteter, der skal foregå noget og det
skal fremme noget ikke blot være et beløb pr. hoved. Det er selvfølgelig ærgerligt at revisionen
viser at vi ikke har været gode nok, men aktiviteter er vigtige.
Jeg mangler lidt omkring den nye sundhedssatsning som Skive Kommune er med i forhold til
"bevæg dig for livet".
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Jeg vil gerne høre hvad jeres eventuelle råd har været ind i sundhedsafdelingen.
Thorbjørn Ovedal, SIS: I forhold til ”bevæg dig for livet”, så tror vi foreningerne kan og vil bidrage til
at gøre flere aktive, men involveringen skal foregå på foreningernes præmisser.
Lis Kaastrup Jensen, SIS: I forhold til aktivitetstilskuddet så må vi bøje os for, at politikerne i
kommunen selvfølgelig ikke kan stå på mål for fejl fundet af revisionen.
John Jensen, Skive AM: det er godt at tilskuddet er ændret tak til Skive Kommune for det.

4. Eventuelle udvalgsberetninger
-

Der var ingen udvalgsberetninger.

5. Behandling af indkomne forslag:
-

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, samt fremlæggelse af budgetter for det
kommende regnskabsår år:
V/ Økonomiansvarlig Chris Sørensen
Alle regnskaber blev godkendt uden kommentarer.
Efterfølgende blev følgende spørgsmål stillet og besvaret:
Heidi Balling, Skive GF: Jeg vil gerne rose at der gives kursusrefusion - det er fantastisk.
Finn D. Andersen, Rødding Atletikklub: Arrangementsfonden? Er det den såkaldt hemmelige
arrangementsfond? Hvornår er den sidst blevet ansøgt? Det er nok de færreste der ved, at den
findes.
Chris Sørensen, SIS: Jeg har været med siden 2005, og jeg mindes kun at der har været en
ansøgning, og der blev givet et afslag.
Westjump: Hvad er dette for en fond og hvad støtter den?
Chris Sørensen, SIS: Der er mulighed for at søge underskudsdækning i forbindelse med eventuel
arrangementsafholdelse. Der skal søges med baggrund i udførligt budget.
Søren, Sallingsund FC: Gælder det kun underskudsdækning?
Chris Sørensen, SIS: Ja.
Søren, Sallingsund FC: Hvordan kan det være at kontingent indtægterne er steget så meget?
Chris Sørensen, SIS: der har bl.a. Været en kontingentstigning. Og så har der været nogle
udfordringer i forhold til at opkræve kontingentet.
7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen indstiller, at det nuværende kontingent på 7kr. pr. medlem fastholdes.
Indstillingen blev godkendt.
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8. Gennemgang af indsatsområder
V/ Næstformand Kim Kock
Kim Kock gennemgik SIS indsatsområder, som gælder for årene 2016 – 2018. Kim Kock bemærkede
i denne forbindelse, at det kan blive nødvendigt at ændre i indsatsområderne som led i ”bevæg dig
for livet” kommune indsatsen.

9. Valg af:
a. Formand.
- Lis Kaastrup Jensen, Jebjerg, (valgt for 2016 – 2018).
b. Næstformand.
- Kim Kock, Skive, afgår efter tur og modtager ikke genvalg.
- Morten Enggaard, Skive, indstilles af bestyrelsen til valg som næstformand.
Valgt med akklamation.
c. Økonomiansvarlig.
- Chris L. Sørensen, Glyngøre, er på valg og indstillet af bestyrelsen til genvalg.
Valgt med akklamation.
d. Sekretær.
- Karsten Malte Sørensen, Skive, (valgt for 2016 – 2018).
e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (valg af et medlem i ulige år)
- Jørgen Breum, Rødding, er på valg og indstillet af bestyrelsen til genvalg.
Valgt med akklamation.
- Peter Svendsen, Skive, indstillet af Skive IK til valgt til bestyrelsen.
Valgt med akklamation.
- Morten Enggaard, (valgt for 2016 – 2018). Såfremt Morten Enggaard vælges som
næstformand frigøres en bestyrelsesplads for 1 år.
- Rita Primdahl, Vadum, (valgt for 2016 – 2018).
f.

suppleanter til bestyrelsen:
- 1. suppleant, Jan Harbo, Skive Gators, er på valg.
Valgt med akklamation.
- 2. suppleant, Kim Kock, Skive IK, er på valg.
Valgt med akklamation.

10. Valg af revisor, samt revisorsuppleanter:
a. Revisor
- Dansk Revision, er på valg og indstillet af bestyrelsen til genvalg.
Valgt med akklamation.
- Kirsten Geertsen, Jebjerg Lyby IF, (valgt for 2016 – 2018).
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b. revisorsuppleanter
- Claus Musgaard, Durup Svømmeklub, er på valg.
Valgt med akklamation.
- Anders Christensen, Skive Golfklub, er på valg.
Valgt med akklamation.
11. Eventuelt
Oplæg om foreningsfusion v/ Morten Bilstrup og Ole Madsen, Spøttrup Motion og Sport.
Inden oplægget fra Spøttrup Motion og Sport blev Morten Bilstrup hyldet som årets idrætsleder i
Skive Kommune.
Der var derudover følgende bemærkninger under eventuelt.
Asbjørn Nordam, Skive Tennisklub: Det har været en rigtig god aften, den indledende workshop var
rigtigt god, og det er dejligt når vi ikke normalt taler med andre idrætsledere. Det var guld værd
med input fra andre foreninger. ROS for det.
Per Nors, skive Kommune: Jeg skulle hilse fra borgmesteren og sige tak for samarbejdet. Vi har et
åbent og ærligt forhold til hinanden og et godt samarbejde. Jeg har den bedste nyhed til os alle i
aften for første gang i ti år, så har vi stigende børnetal i kommunen. SIS har før været inde på
demografien, og det er dejligt at det nu ser fornuftigt ud.
Herefter fulgte oplægget fra Ole Madsen og Morten Bilstrup om fusion af BVUIF og VUIF til
Spøttrup Motion og Sport.
Efter oplægget takkede dirigenten for god ro og orden, også formanden takkede for en god aften.
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