Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i BUS-Skanderborg 28. maj 2013

Deltagere:
Jane Salby, Skb. Kommune tænketanksrep, Trine Jørgensen, Kultur og fritid Skb. Kommune, John Frentz,
Hørning, Ulla Vestergaard, BUS, Hørning, Nanna Johansen, DDS Hørning, Lone Jakobsen, DDs Hørning,
Esben Lemming, DDS Galten, Bjørn DDS Galten, Karen Lindemann DUI Galten, Hans Lindemann DUI Galten,
Finn Due, Stilling KFUM, Jørgen Kjær Berntsen, KFUM Veng, Leon Sinberg, DDS RY, Jan Løvheim, Ry, Kjeld
Christensen, KFUM Gl. Rye, Kjeld Krabsen DDS Skb., BUS, Ole Taankvist DDS skb., BUS, Peter Jeppesen, FDF
Hørning.

Peter Jeppesen bød velkommen til alle, og glædede sig over så mange fremmødte. – Mødet startede med
et indlæg fra Trine Jørgensen Skanderborg kommune, som fortalte om det nye fritidspas som netop var sat
i gang. – Jf. kommunens hjemmeside www.skanderborg.dk/fritidspas. Vi opfordrer de enkelte foreninger
om at kigge ind på hjemmesiden, så vi er klar når/hvis vi bliver kontaktet omkring fritidspasset.
Efterfølgende havde Jane Salby et indlæg omkring ”tænketanken for større social rummelighed i
Skanderborg kommune” og fortalte levende om tænketankens arbejde.
Meget Kort fortalt arbejder tænketankens medlemmer på at skabe rummelighed, under overskriften ”ta’
del – Skanderborg Kommune”
Der arbejdes med 3 kampagner i løbet af efteråret:
1. ”fucking flink” kampagnen – www.fflink.dk
2. En af os kampagnen www.en-af-os.dk
3. Tal ordentligt kampagne www.talordenligt.callme.dk
Også her en opfordring til at klikke ind på de enkelte kampagnesider og studere yderligere.
Peter foreslog at medlemmer fra BUS (bestyrelsen) snarest muligt tog kontakt til Jane Salby, for bl.a. at få
information ud via BUS’ hjemmeside og netværk. – hole øje med www.bus-skanderborg.dk
Herefter gik vi over til den ordinære dagsorden:
Punkt 1: Årsberetning:
Peter fortalte at bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året. Aktive omkring en del forskellige
ting
Vi forsøgte at skabe opbakning til en lokal kursusaften for foreningerne i kommunen. Det lykkedes
desværre ikke, hvilket vi synes er ærgerlig. – Det skyldes nok vi er aktive med de unge, og at vi er i
konkurrence med vores respektive landsorganisationer. – Måske skal vi prøve til en anden gang?

Dialogmøde med kultur og sundhedsudvalget. Her bliver alle de samvirker og samråd indenfor kultur
samlet og diskuterer stort og småt. – Vi har bl.a. drøftet fritidspasset
I efteråret diskuterede vi frivillighed. Vi synes måske nok at der er stor fokus på alle andre områder end
vores eget. Det er der i øvrigt stor lydhørhed omkring, og det er vi stolte af.
Der har været tale om at etablere en såkaldt Team Hørning model – (en samling af foreninger hvor
sponsorering samles et sted, herunder et bidrag fra kommunen på 1 mio. kr.). Vores tilbagemelding er
umiddelbart nej, da der er stor forskel på hvad vi har behov for, og ikke mindst den enkelte forenings
tilgang til det at få og modtage sponsorering.
Vi har dog fastholdt at vi gerne vil have fingre i millionen – og det venter vi stadig resultatet af. Tilskud til
foreninger er ikke ændret i mange år, tværtimod, så en ekstra sum penge til foreningslivet vil være mere
end kærkomment.
Vi bor i en kommune hvor det har været nødvendigt at spare (skære kagen til). Nu ser det ud som om at vi
er i mål, og i skrivende stund er der nok ikke forventning om at der skal diskuteres sparekatalog for 2014.
Chris Mcdonald var foredragsholder til Skanderborg Kommunes foreningsaften. – Spændende at se om vi er
blevet sundere efter vi har fået et spark bagi af dette energibundt 
Skanderborg Kommune uddeler 3 store priser. Årets leder, Sporen, og årets idrætspris. – Vi glæder os over
at Jørgen Kjær Berntsen modtog prisen, for hans store arbejde for de unge mennesker omkring KFUM i
Veng.
Peter opfordrede til at vi alle husker på om vi har ledere som også kan ”trænge” til et skulderklap.
Endelig er vi optaget af hvad helhedsskolen får af indflydelse på vores del af børnenes fritidsliv. – Vigtigt at
huske på at vi løfter en væsentlig del af foreningsopgaven.
Endelig takkede Peter Sct. Georgsgilderne for de arrangementer de skaber for ledere i kommunen i
forskellige regier. Peter opfordrede også til at vi bakkede op om disse arrangementer så vi kan mødes på
tværs.
Også en tak til fagsekretariatet i kommunen, og kommunen i helhed. Godt samarbejde, og ros for at
deadlines kan tolkes, det er vi nogen stykker der nyder godt af.
Tak også til bestyrelsen i samrådet. Inspirerende at være sammen med nogen som laver det samme, med
en anden uniformsskjorte på.
Ideer på tegnebrættet for det kommende år.
1. Være fælles talerør overfor kommunen
2. Opfordring til at den enkelte forening tager fat i bestyrelsen i BUS hvis der er problemer eller
udfordringer som skal løftes politisk på den ene eller den anden måde.
3. Endelig hører vi også gerne hvis der er brug for hjælp af praktisk karakter. Måske kan vi finde nogle
rescourser på tværs af systemet.

Dagsorden punkt 2: Godkendelse af regnskab 2012, samt kontingent 2013.
Regnskab som kan ses på foreningens hjemmeside blev godkendt. – Ligeledes blev det godkendt at
bestyrelsen udstyres med et mandat til at opkræve kontingent 200 kr. hvis det bliver nødvendigt. I
skrivende stund forventes der ingen kontingentopkrævning i 2013. – Regnskab blev godkendt.
Dagsorden punkt 3: Valg iflg. Vedtægterne:
Genvalg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. – Endvidere nyvalgt til bestyrelsen Finn Due KFUM i
Stilling.
Dagsorden punkt 4: Folkeoplysningsudvalget:
Udvalget er ikke en selvfølge, men i Skanderborg har vi fået det nedsat, og det fungerer rigtig godt. Vi har 2
pladser i dette samråd. BUS repræsenteres ved Hans og Peter. Efter byrådsvalget november 2013 skal vi
finde nye repræsentanter. Det fremgår af vedtægterne at bestyrelsen udpeger disse 2 repræsentanter.
Peter fortalte kort om udvalgets arbejde, herunder at det bla. Er her der besluttes hvilke foreninger der
støttes med hvilke beløb. Peter opfordrede til at man kontakter BUS repræsentanter inden man sender
ansøgning afsted, så der bliver kæmpet ordentligt for sagen.
Bevillinger under 5.000 kr. bliver typisk sorteret fra. Så tænk stort.
Karen Lindemann som sidder i byrådet, kunne supplere med at der i øjeblikket arbejdes på om beløbet som
folkeoplysningsudvalget bestyrer måske skal pristalsreguleres. – Der forventes meget snart afgørelse i
denne sag.
Dagsorden punkt 5: Evt.
Peter opfordrede til at kigge kritisk på de kandidater som stiller op til byrådsvalget d. 19. november 2013.
Vigtigt at vi støtter de kandidater som har en positiv tilgang til foreningslivet.
Kjeld fra FDF Gl. Rye delte deres 25 år jubilæumsblad ud.
Således opfattet
Ole Taankvist
DDS Skanderborg

