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1. Valg af dirigent
Bruno Cavagnaro vælges som dirigent for idrætsmødet
Poul Sølvstein vælges som referent for idrætsmødet
2. Beretning fra senioridrætten
Anette Schneider præsenterer beretningen for senioridrætsudvalget (fremover SIU) i Region
Hovedstaden. Der var ingen kommentarer til den udsendte beretning. Følgende punkter blev herefter
præsenteret med udgangspunkt i senioridrætsudvalgets aktuelle arbejde:
•

Anette Schneider ønsker forsamlingens kommentar til de valgte tidspunkter og dage for SIU’s
aktiviteter?
Forsamlingen tilkendegav at tidspunkter og dage var passende.

•

DAI -Region Hovedstaden og Senior Idræt Storkøbenhavn har indgået et samarbejde, så
aktiviteterne supplerer hinanden.
Forsamlingen tilkendegav, at det er godt med samarbejde, så fremtidens arrangementer ikke
kommer til at konkurrere med hinanden.
Skovlunde sætter pris på samarbejdet mellem DAI og SIS.
Hensigten er netop at man ikke laver overlap mellem aktiviteterne i DAI og SIS. Håber på en
permanent samarbejdsaftale.
Spørgsmål: Kan DAI påvirke folkeoplysningsloven i samarbejde med SIS. Regionen går videre
med sagen.

•

Aktivitetstilskuddet til Regionen er blevet mindre i 2011. Alle arrangementer vil fremover være
overskudsgenererende. Anette Schneider spørger, om forsamlingens syn på aktiviteternes
prisniveau.
Bemærkninger:
Kurserne skal være så billige som mulig. SIU prøver at lave kurserne så billige som muligt.

•

SIU vil gerne bruge mail til fremtidig orientering. Besparende ift. porto. SIU anmoder
foreningerne om at opdaterede deres kontaktoplysninger.
SIU vil gerne samle mailadresser sammen efter mødet.

•

Kursus-nyt i Regionen
Senioridrætsinstruktøruddannelse udbydes til regionen. Kurserne er netop udbudt og
tilgængelige på DAI’s hjemmeside.
Der blev efterlyst et stavgangskursus. DAI udbyder kursus d. 5. november 2011 i Idrættens
Hus. Informationer ligger på DAI’s hjemmeside.
Der efterlyses kurser i krolf. Erik Rasmussen, formand Regionen Hovedstadens Krolfudvalg
kommer meget gerne og laver kursus for foreningerne.

•

For fremtiden kan Region Hovedstadens foreninger printe i regionen til kostpris.

•

Hjemmesiden for Region Hovedstaden. Foreningerne opfordres til at sende aktiviteter og
arrangementer til regionen, så de kan annonceres på regionens hjemmeside. Der er muligvis
problemer med at logge på hjemmesiden. Der arbejdes på at lave en ny hjemmeside, som er
mere brugervenlig.
Regionen vil gerne linke til regionens foreningshjemmesider.

3. Regnskab og 4. Rammebudget for 2011 og 2012
SIU generede et overskud i 2010. SIU vil arbejde på at overskuddet bruges til at holde et fornuftigt
prisniveau på arrangementer i 2011 og 2012. SIU informerer om at regnskaber og budgetter er
tilgængelige i regionen.
SIU budget og regnskaber godkendes formelt af regionsledelsen
Næste år medtages et underskrevet regnskab på idrætsmødet.
5. Godkendelse af vedtægter
Vedtægterne for SIU er godkendt af regionsledelsen. Det er de samme vedtægter som også bruges i
krolfudvalget og tennisudvalget.
Bruno Cavagnaro påpeger den toårige valgperiode for SIU og at idrætsmødet i senioridrætten fremover
vil ligge i august
Vedtægterne vedtages af idrætsudvalget
6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til idrætsmødet
7. Valg til Senioridrætsudvalget i Region H
De valgte til senioridrætsudvalget sidder for to år og udvalget konstitueres efter idrætsmødet.
De valgte til senioridrætsudvalget
Hanne Foss fra IF32 - motion og trivsel vælges til senioridrætsudvalget
Liss Thomsen fra Øbro Motion vælges til senioridrætsudvalget
Gudrun Degn fra ATK vælges til senioridrætsudvalget
Anette Schneider og Lis Lunn er tilforordnet i Senioridrætsudvalget
Idrætsmødet vedtog at SIU kan indsætte en person på den vakante udvalgspost
8. Fremtidigt arbejde
• Legedag på Gerlev idrætshøjskole – udbydes til foråret i samarbejde med Region Sjælland
• Kanotur til Lyngby sø. Udbydes til næste sommer
• DAI kongres afholdes d. 19. november 2011 i Århus

•
•
•
•

Idrætsforum afholdes i Odense d. 23.og 24. september 2011
Region Hovedstaden afholder multistævne d. 20. september 2011 på Genforeningspladsen. Alle
kan prøve forskellige aktiviteter. Alle er velkommende.
Region Sjælland tilbyder Poi-gymnastik til foreningerne i region Hovedstaden
Der arbejdes på at udbyde et førstehjælpskursus for Region Hovedstadens medlemsforeninger

9. Eventuelt
Der var ingen indlæg under dette punkt
Afrunding
SIU takker for et godt møde med mange fremmødte og de mange gode input til det fremtidige arbejde.

