Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)
Sted:
Dato:
Tidspunkt:

Ribe Fritidscenter
29. januar 2013
17.30-20.00

Deltagere:

Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS),
Knud Aage Bech (KAB), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN),
Birthe Paarup Andersen (BPA), Helle Sørensen (HS), Otto
Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), Claus Jensen (CJ), Palle G.
Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS),

Fraværende med afbud:

Brigitta Christensen (BC), Jan Hansen (JH), Kim Nikolajsen
(KN),

Referent:

Mai Hansen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra mødet d. 14. december 2012
Bordet rundt
Nyt fra udvalg
Landsstævnet
Repræsentantskabsmødet d. 20. marts
Evt.

Referat:
Ad.1.

Godkendt.

Ad.2.

VG:
Der er kommet beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget omkring, hvordan man vil
udmønte lokalegebyrerne. Det endelige resultat er ikke så godt som det, der var til høring,
men alligevel ok. Er umiddelbart skuffet over resultatet, men det virker ikke som om, der
kan pilles i det. Det er et enigt udvalg, der har arbejdet hårdt på at nå en fælles løsning. Vi
skal huske at understrege overfor andre, at det er et dårligt forslag. Ca 15 kr. i timen
lander det på. Der er klubber, det rammer hårdere end andre. I princippet er vores
holdning 0% hvis vi bliver spurgt.
AKA:
Forklarede, at udvalget har været under tidspres op til jul, da der skulle sendes ud til
høring. Vi er stadig en af de kommuner, der giver mest til foreningslivet.
Deltager som repræsentant for Kultur og Fritidsudvalget i Nordisk Idrætsudveksling og
hvis ikke Mussa Utto deltager, bliver det en administrativ medarbejder.
HS
Aktiv fritid: Det går fantastisk godt. Der er involveret 111 drenge og 63 piger. Der er
ansat 75 mentorer. Foreningerne er gode til at tage imod børnene. Man vil gerne belønne
foreningerne for deres arbejde og det er aftalt at Karin og Claus sammensætter en palet af
tilbud om bl.a. foredrag eller andet som tak for hjælpen. Der har været talt om at indstifte

en ”aktiv-fritid-pris” og det arbejdes der videre med til næste år.
KAB:
Der er kommet invitation til boldbanemøder. Et pkt. på dagsorden er besparelse på
grønne områder. Gør opmærksom på, at forholdene i Ribe er miserable. Banerne står
under vand en stor del af året. Koster meget arbejdskraft at omdirigere kampe og træning.
Kunne løsningen være at finde et nyt areal?
Ad.3.

BPA:
Der er indkaldt til møde omkring idrætsnatten. Alle 3 repræsentanter fra Idrætsrådet har
meldt sig igen og det godkender den øvrige bestyrelse. Idrætsnatten finder sted sidste
fredag i august.

Ad.4.

De der er på valg skal give besked til VG såfremt de ikke ønsker genvalg snarest muligt,
så vi kan finde eventuelle afløsere. På valg er: OP, VP, KAB, MS, VG, JN, BPA og HS.
MH sørger for dirigent og suppleanter. JN og AKA melder afbud.
Afholdes på Den Røde Okse og Jess Thorup er spurgt om han vil holde indlæg. Efter
mødets afholdelse har han givet tilsagn.

Ad.5.

VG gennemgik status for planlægningen af Landsstævnet.

Ad.6.

Intet.

