Formandens mundtlige beretning ved SIS´s repræsentantskabsmøde marts 2018
Velkommen til SIS´s repræsentantskabsmøde og dermed også til den mere officielle
del af aftenen, stor tak til Kristian for at have stået for aftenens tema – Bevæg dig
for livet.
Områderne som er beskrevet i den skriftlige årsrapport kommer jeg ikke videre ind
på her, men den er I selvfølgelig også velkommen til at stille spørgsmål til og senere i
programmet vil jeg gennemgå bestyrelsens forslag til indsatsområder for det næste
år.

Folkeoplysningsudvalget:
I forbindelse med en ny kommunalbestyrelse, skal politikkerne også beslutte f.eks.
hvorledes folkeoplysningsområdet skal ledes. SIS havde nogle indledende drøftelser
med forvaltningen om det ikke var et område der kunne neddrosles til kun at mødes
i forbindelse med budgetlægning og vedtagelsen. Alle øvrige interesser kan
varetages i de forskellige samvirker i tæt samarbejde med forvaltningen og så
enkelte møder med politikkerne. Dette forslag stod vi alene med i
folkeoplysningsudvalget, både aftenskoler og spejderne ønskede at fortsætte
uændret.
Valg :
I 2017 var der igen kommunalvalg, allerede ved årsmødet sidste år annoncerede
bestyrelsen, at det ville være et stort fokus område. Idrættens vilkår er afhængige af
at politikerne i Skive Kommune prioriterer idrætten højt og fortsat har det som
fokus område. Derfor inviterede SIS alle spidskandidater til rundbords drøftelse med
bestyrelsen, alle partier og en enkel listeparti mødte op og vi havde mange og gode
drøftelser og løfter om at idrætten fortsat vil være et fokus område som politikkerne
ville prioritere også de næste 4 år.
Det er selvfølgelig et løfte som vi vil holde øje med bliver indfriet. Vi har i mange år
haft et fantastisk samarbejde med både forvaltning og politikkerne, og det tyder alt
da også på vil fortsætte.
Nyt samarbejde med sundhedsudvalget:
Med indgåelse af aftalen Bevæg dig for livet, som har været aftenens tema, har SIS
budt sundhedsudvalget op til dans. Sundhed og idræt hænger rigtig godt sammen,

så derfor giver det også god mening at vi mødes og drøfter udfordringer og mulige
indsatser. Det tidligere sundhedsudvalg har lagt op til at vi mødes en gang årligt og
det håber vi selvfølgelig også det nye udvalg ser et formål i, vi vil i hvert fald banke
på døren.
Undersøgelsen ”Hvordan har du det” som blev offentliggjort d. 14 marts, peger på at
der en række udfordringer i forhold til den oplevede sundhedstilstand. Det er
udfordringer som vi i idrætten godt kan være med til at løse. Det er vigtigt at de
indsatser der skal igangsættes bakkes op i hele kommunen.

Fremtidens idrætsfaciliteter (som supplement til skr. Årsrapport)
I starten af marts offentliggjorde Syddansk Universitet og Idrættens analyseinstitut
de nyeste resultater fra projektet ”Fremtidens idrætsfaciliteter – organisering,
styring og ledelse.” De ny udkommende resultater viser kapacitetsbenyttelsen og
brugertilfredsheden for 17 udvalgte idrætsanlæg i Skive Kommune i tidsrummet kl.
16-22 i hverdagene. Undersøgelsen viste, at der er en gennemsnitlig anvendelse af
de almindelige idrætshaller på 56% i tidsrummet 16-22. For kunstgræsbanerne er
benyttelsen i gennemsnit 51% i tidsrummet mellem 16-22. Anvendelsen er for både
idrætshallerne (67%) og kunstgræsbanerne (69%) er højere imellem 17-20. Det
samme mønster gør sig gældende i kommunens svømmehaller der har en
gennemsnitlig benyttelse på 38% imellem 16-22 og en højere anvendelse på 50%
imellem 17-20.
Når der måles på brugertilfredsheden på tværs af alle idrætsanlæg i Skive
Kommune, viser undersøgelsen at tilfredsheden af fx faciliteternes rengøring,
vedligehold og velegnethed til den pågældende idræt er mindre end brugernes
forventning. Modsat er tilfredsheden med trygge områder, gode ankomstforhold og
indbydende faciliteter større end brugernes forventninger.

Skive som Elitekommune (supplement til årsrapporten)
Vi er af Skive Kommune blevet bedt om at komme med et udkast til et stillingsopslag
til en ”elite konsulent”. Konsulenten vil referere til forvaltningen, men dele kontor
med os, således at der bliver størst muligt samarbejde og synergi mellem indsatser.

Ny konsulent og leder
Thorbjørn Ovedal meddelte os før jul, at han havde fået nyt job i Århus Kommune,
bestyrelsen tog behørig afsked med Thorbjørn i januar og takkede for det
fantastiske store stykke arbejde Thorbjørn har leveret i de 5 år han har været ansat i
SIS.
Louise Madsen er Thorbjørns afløser. Louise blev valgt ud af et stort og meget
kvalificeret ansøgerfelt. Vi er rigtig glade for at det er lykkedes os endnu en gang at
få ansat en meget dygtig leder af vores kontor og samtidig en dygtig konsulent til at
understøtte jer i foreningerne.
Farvel til Morten Enggaard
Morten træder igen ind i kommunalbestyrelsen og har valgt at udtræde af SIS´s
bestyrelse, det er vi selvfølgelig kede af, men har fuld forståelse for Mortens
prioritering. Vi siger tusind tak for et meget godt og konstruktivt samarbejde og vi vil
jo mødes med kultur og fritidsudvalget, hvor vi er rigtig glade for at have en
idrættens mand siddende.
Mulighed for at give et skulderklap til jeres trænere og frivillige
Om kort tid får I en hilsen i klubberne og dermed en påmindelse om at I nu kan søge
om at komme i betragtning til de forskellige priser som SIS uddeler
•
•
•
•
•

Årets idrætsmand/kvinde også kaldet Gun pokalen
Initiativprisen – anerkendelse for udvist initiativ og engagement
Årets idrætsleder i Skive
Preislerprisen
Unglederprisen

Priserne vil blive uddelt ude i foreningen, til et arrangement som I vælger.

Jeg vil gerne slutte denne korte mundtlige beretning med at rette en stor tak for
godt samarbejde til forvaltningen, kultur og fritidsudvalget, sundhedsudvalget for at
tage udfordringen op, DGI og DIF desuden en stor tak til bestyrelsen for nogle rigtig
gode og konstruktive debatter og mange gode grin, samt til alle jer i foreningerne
for jeres opbakning.

