Bestyrelsesmøde 04 - 2017
Mødested:

Saxenhus 4990 Sakskøbing kl 19.00

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dato: 7/6 – 2017.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat 4/5 – 2017.
Siden sidst.
Økonomisk orientering
Guldborgsund hallerne.
Du gør en forskel prisen.
Budgetønsker for fritidsområdet.
Kommunalvalget 2017.
Planlægning af mødedatoer og aktiviteter.
Nyt fra FOU.
Nyt fra udvalgene og kontaktråd.
Eventuelt.

Deltagere:

Ebbe Bressing
Dorthe Fabricius
Ole Thingsted
Mogens Hansen

Afbud:

Bjarne Møller Boesen
Benny Ellekjær
Martin Funk Håkonsson
Kenneth Nielsen.

Referent:

Ebbe Bressing

Ad1.

Godkendt.

Ad2.

Godkendt.

Ad3.

GSIR ved Ebbe Bressing havde deltaget i Bjarne Sørensens sidste repræsentantskabsmøde i Søllested 15/5. Bjarne fik overrakt en vingave fra GSIR. De nye tilskudsregler og masterplanen for Lolland kommune blev gennemgået.
Benny Ellekjær havde deltaget i et møde 17/5 om Campus i Nykøbing F på GSIRs
vegne. Mødet var velbesøgt og gav en god orientering om planerne.
Benny Ellekjær havde deltaget i Gert Lundgårds 60 års fødselsdag den 6/5. Gert
fik overrakt en vingave fra GSIR.
Ebbe Bressing havde været til jubilæum i Sakskøbing Bådelaug 28/5. Der blev
overrakt en plakette.
Møde om ny hal 22/5 i Nykøbing F var blevet aflyst.
Ebbe Bressing følger arbejdet i Bøtøskoven i en følgegruppe. Der er planlagt cykelstier, løberuter og forskellige motionsaktiviteter.
Foreningernes dag bliver holdt i Nykøbing F. 9/9 – 2017.
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Der bliver afholdt prisfest den 29/9, og GSIRs bestyrelse bliver inviteret til reception kl. 18.00.
Ebbe Bressing orienterede om DIFs vedtagne aktiviteter til styrkelse af de regionale strukturer. Overskrifterne på indlægget:
Mere synlige regionsrepræsentanter.
DIF-idrættens advisory board.
Dialogen mellem specialforbund, DIF og idrætsrådene skal styrkes.
Undersøgelse af DIFs position lokalt.
Der vil blive igangsat en særlig indsats for de større byer.
Årlig evaluering af samarbejdet med idrætsrådene i DIFs bestyrelse.
Ad4

Regnskabsorienteringen med uddelt bilag blev taget til efterretning. På grund af
manglende indbetaling af kontingent meddeler Mogens, at L.U.I.F. betragtes som
udmeldt af GSIR. Man har ikke reageret på henvendelser.

Ad5.

Ebbe Bressing gav en orientering om hallernes situation. Der blev omtalt økonomi, åbne haller, Esco-projekter og ledelsesstruktur.

Ad6.

Vi sender en foreningsudsendelse ud medio august, og indstillingerne til prisen
bliver behandlet på bestyrelsesmødet 7/9.

Ad7.

Budgetønskerne blev gennemgået. Stadion i Nykøbing F er udsat på ubestemt tid,
og situationen med Sakskøbing sportscenter er uafklaret. GSIR følger opmærksomt hele budgetprocessen.

Ad8.

Vi vedtog at lave en idrætshøring med en ordstyrer i stedet for et traditionelt
valgmøde. Mødet skal afholdes efter offentliggørelsen af DIFs undersøgelse af
Guldborgsund kommune.

Ad9.

Punktet udsættes til 7/9.

Ad10.

Referatet blev gennemgået.

Ad 11.

Punktet udsættes til 7/9.

Ad 12.

Ebbe Bressing deltager i optakt til landsstævnet 26/6
Ebbe Bressing fylder 70 år den 16/8 og er hjemme på privatadressen.
Næste møde på Saxenhus 7/9 kl. 19.00
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