Direktionsmøde

Referat
Tid:

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 08.00-09.00

Sted:

SB’s kontor

Deltagere:

Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen
Tinning (STI). Afbud fra Troels Rasmussen

Kopi til:

Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang,
direktør Skydebaneforeningen Danmark

0)

Godkendelse af dagsorden.
5 min.
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

1)

Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 28. februar 2019.
35 min.
Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmøde den 28. februar 2019. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.
Bilag
1.1. Henvendelse fra DGI Østjylland
Referat:
Direktionen gennemgik dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet den 28. februar 2019.
Direktionen tog henvendelsen fra DGI Østjylland til efterretning.

2)

Ansøgning til DGI’s lånefond. Videbæk Tennis Klub.
10 min.

Ansøger

Videbæk Tennis Klub

Projekttitel:

Ringkøbing-Skjern Tennis-Padel Center

Formål:

Etablering af padeltennis

Samlet budget:

1.880.000kr

Ansøgt beløb:

300.000kr

Andre bidragsydere
og beløb:

Foreningens bidrag af egenkapital
Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft
Tilskud fra kommunen
Indsamlinger ved private el. lign.
Lån i realkreditinstitutioner
Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.
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150.000kr
150.000kr

880.000kr

Resumé:

Indstilling

Padel tennis, der er en blanding af tennis og squash, er en
forholdsvis ny sportsgren. Den er endnu ikke særlig udbredt i Danmark. Videbæk Tennis Klub vil gerne udbyde
padel tennis til borgere, foreninger og institutioner i hele
Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningen ønsker at etablere to padel tennisbaner med overdækning på den ene af
klubbens eksisterende tennisbaner ved Videbæk Idrætsog Fritidscenter. Det samlede anlægsbudget for projektet
er 1,88 mio. kr.
Centret er et tilbud til alle aldre. Det er med sit indhold et
supplement til de øvrige sportscentre og de mere kendte
sportsgrene i kommunen. Centret har ligeledes fokus på
at være et tilbud til områdets turister.
Det vurderes, at projektet dels kan bidrage til, at flere
fastholdes og engageres i den lokale tennis- og padelaktivitet. Der ses generelt en øget interesse for padeltennis i
Danmark, og det vurderes, at padeltennis kræver færre
forudsætninger for deltagelse end tennis, og dermed kan
være relevant for flere. Endelig efterspørges mange steder
i landet løsninger på, hvordan nogle lidt "lukkede" tennisanlæg kan gøres mere åbne og anvendelige i en større del
af året.
Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

Baggrundsmateriale fremsendes kun elektronisk. Klik her.
Referat:
Indstillingen blev godkendt.
3)

Næste møde: Onsdag den 6. marts 2019 kl. 08.30-11.30. Skypemøde
5 min.
 Forberedelse af Skypemøde i hovedbestyrelsen den 11. marts.
Referat:
Mødet afholdes som fysisk møde fra kl. 8.30 til 10.00. Der tilføjes yderligere to punkter
til dagsordenen:
- Opfølgning af hovedbestyrelsesmøde 28. februar
- Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts

4)

Eventuelt.
5 min.
Referat:
Karen Friis Nielsen oplyste, at stillingen som afdelingsleder i DGI Idræt & Motion vil blive
genopslået.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.
Venlig hilsen
Steen Tinning

Side 2

