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Beretning for Bornholms Idrætsråd  
ved generalforsamlingen den 15. april 2019 kl. 18.30 

i Nyker I.F klublokaler  
 
Bornholms Idrætsråd repræsenterer en lang række foreninger på Bornholm, lige nu 76 medlemsfor-

eninger, og tæller mere end 15.000 medlemmer.   

Bestyrelsens arbejde i 2018:  

Bornholms Idrætsråd har siden sidste generalforsamling i april 2018 haft et aktivt år.  

 

I 2018 bestod Idrætsrådet af 7 medlemmer, Maike Fiil, Bjarne Westerdahl, Marian Lundh, Arne 

Mikkelsen, Claus Clausen, Brian Mogensen og Erik Deichmann. Hanne Sonne Poulsen er sekretær 

for rådet. Det har fungeret fint og vi har haft et rigtig godt samarbejde. 

Hanne trækker et kæmpe administrativt arbejde, og det er vi rigtig glade for og stor ros til Hanne.   

 

Rådets formål er at varetage vores medlemsforeninger interesser, koordinere holdninger og meninger 

således at Idrætten står samlet over for hinanden eller andre instanser. 

 

Rådet fungerer som bindeled mellem medlemsforeningerne og Bornholms Regionskommune, det 

gælder begge veje. Idrætsrådet arbejder for en bedring af alle forhold inden for de idrætslige aktivite-

ter på Bornholm. 

 

Kort sagt er Bornholms Idrætsråd medlemsforeningernes talerør i forhold til Bornholms Regions-

kommune. 

 

Vores møde om FREMTIDENS IDRÆT PÅ BORNHOLM - Hvordan skal idrætten se ud om 5 

år og om 10 år? 

I år 2018 marts havde vi inviteret til wokshop omkring fremtidens idræt på Bornholm, det output der 

er kommet, har vi siden arbejdet med, her er nye ideer til udvikling af idrætten og tiltag der kan 

styrke og fastholde idrætsudøvere, det ligger også rigtig fint i tråd med den sundhedspolitik som 

BRK har sendt i høring. 

Vores frivillige hænder har også en dagligdag, og grundet dette er vi først nu ved at være klar til at 

invitere til næste møde, hvor ideer m.m. skal præsenteres for vores medlemsforeninger og andre der 

kunne have interesse i at gøre en forskel for idrætten på Bornholm.   

Det bliver spændende. 
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I sidste års beretning orienterede vi om, at vi havde afholdt møde med Bornholms regionskommune, 

hvor vi ytrede ønske om et større tilskud.  

 

Det blev ikke aktuelt, i stedet blev oplægget under BRK´s budget forhandlinger at idrætsrådet tilskud 

blev halveret i 2019 og i 2020 helt sparet væk.  

BRK igangsatte en procesplan hvor IVK og Bornholms Idrætsråd blev inviteret et møde, hvor de to 

råd skulle blive enige om hvem der skulle modtage kommunalt tilskud.  

 

På dette møde blev rådende ikke enige og beslutningen ligger derfor nu i hænderne på JUFU. 

 

Bornholms Idrætsråd bad derfor om et dialogmøde med udvalget JUFU, for at synliggøre og frem-

lægge Bornholms Idrætsråds arbejde og klarlægge hvordan vores tilskud bliver brugt.  

 

Det var et rigtig godt møde og vi gik glade fra mødet med en oplevelse af, at udvalgsmedlemmerne 

også ønsker, at vi viderefører vores arbejde om udvikling af idrætten på Bornholm og det gode sam-

arbejde med Bornholms Regionskommune. 

 

Uvisheden om tilskuddet, hæmmer vores videre arbejde og gør det vanskeligt at 

arrangere frivillige i fremtidens arbejde. 

 

Dialogen om tilskuddet til de to råd er med på kommende dagsorden hos JUFU og vi har fuld tillid til 

at rådet, opnår enighed om en løsning der kan støtte op om de to råd.   

 

Vi har nævnt vores tilskud flere gange i denne beretning, det betyder at vi får det svært, men ikke at 

vi ikke består.  Bornholms idrætsråd består så længe vores medlemmer ønsker det. 

 

 

Møder og repræsentation: 

I løbet af 2018 har vi afholdt en del bestyrelsesmøder, arbejdet med Fremtidens idræt og tilskuddet 

fra BRK, har krævet ekstra møder, men hvis der er opgaver der skal løses mødes vi.  

 

Bestyrelsen er desuden repræsenteret på flere områder.  

vi har 3 medlemmer i Idrættens videns- og kompetenceråd,  

vi sidder i Trafik-kontaktrådet,  

vi har 10 medlemmer i Rønne Svømmehal,  

vi er repræsenteret i TV2 Bornholm  

vi har en plads i Domen i Allinge,  

Vi har et medlem til Skovens Brugerråd under Naturstyrelsen Bornholm. 

 

Vi har et godt og tæt samarbejde med DGI, som vi holder dialogmøder med hvert år. Vi har en sam-

arbejdsaftale som vi vedligeholder og som vi er meget glade for. 

 

Samarbejdsaftalen med Molslinjen kører, dog har der været lidt til rettelser undervejs.  

Der er stadigvæk ting som skal optimeres men det tager vi med til genforhandlingsmødet i september 

måned.  
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I november måned inviterede idrætsrådet til endnu et inspirerende foredrag,  

Over 100 fremmødte kom for at høre og se Mikkel Kessler.  

Mikkel fortalte om sin barndom, sin opvækst og hvordan det var at starte med små midler og have 

talent.  

Den hårde vej og udfordringer der har været, men også højdepunker og glæde ved at opnå det han 

har i dag.  

Motivation, hårdt arbejde og vilje.  

Der var spændende at høre hvad en topatlet må yde for at nå det som Mikkel har nået. Men også i 

Mikkels tilfælde var det en engageret frivillig træner i bokseklubben der gjorde at Mikkel kom til at 

glædes ved idrætten og tro på en fremtid i boksningen. 

 

Også her fik Bornholms Idrætsråd nye medlemmer, og som tidligere nævnt er det vigtigt at vores 

medlemsforeninger husker at bruge os.   

 

Afrunding 

 

Idrætsrådet takker Sparekassen Bornholms Fond for at stille lederprisen til rådighed. 

 

Tak for tilliden fra medlemsforeningerne. Brug os, vi vil være der for jer, når der er behov for det. 

 

Tak til pressen og Bornholms Regionskommune, samt Idrætsrådets mange samarbejdspartnere for et 

godt samarbejde i det forgangne år.  

 

Formanden takker bestyrelsen for et godt samarbejde, og den ekstra tid der i løbet af det foregående 

år har skulle til for at få tingene til at gå op.  

 

Bornholms Idrætsråd 

 


