Sëtzungsbericht N°4 Sportskommissioun vum 19. Oktober 2020
Présent: Nicole, Marcel, Joske an Joe
Ofgemellt: Fränk, Manou an Gilles
1) Usprooch vun der Präsidentin
Nicole geet kuerz den Ordre du jour duerch
2) Unhuele vum läschte Bericht
De Sëtzungsbericht vun der letzter Versammlung gët unanime vun de
Memberen ugeholl
3) Présentatioun vum R.O.I
- commissions consultatives
- vote CC 13/10/2020
De Joske gët jidderengem eng Copie vum R.O.I.(version 07/10/2020).
Hien informéiert eis, dat all Präsident/Präsidentin dës Woch
(Kalennerwoch 43) den ROI per Mail oder per Post geschéckt kritt.
De Joske präsentéiert der Kommissioun den ROI, deen aus siewe
Säite besteet.
-Verschidde Punkten, wéi zum Beispill de Punkt "d' Convocation,
présidence et tenue", une réunion de commission oﬃcielle est
obligée de remplir les conditions suivantes: au moins la moitié des
membres de la commission est présente!
Wat dësen spezifesche Punkt ugeet, intervenéiert eis Präsidentin an
géif gäeren dem conseil communal eng mesure oder eng phase
transitoire proposéieren.
Mir hunn 3 bis 4 Memberen an eiser Kommissioun, déi nach nie oder
schon seit méi, wéi engem Joer op kenger Versammlung méi waren. Mir
wëllen dofir, wéi am 3.Sëtzungsbericht 2020 festgehaal ginn ass, eis
Kommissioun erwéideren, aléng fir den genannten Problem aus dem

Wee ze goen.
-Eng wéider Ausnahmreegelung wëlle mir als Sportkommissioun, dat
den Ordre du jour vum Sekrétär erausgeschéckt gët, dat natierlech mat
Récksprooch mat der Präsidentin respektiv mam Vize-Präsident.
-Zousätzlech ass d'Propose gemaach ginn, soulaang mir
keng zousätzlech Memberen an der Sportkommissioun hunn an
gezwongen sinn fir d'Versammlungen deels zu 4 oder 5 ofzehaalen,
dass daat all Kéier's séparat am Bericht festgehaal gët.
-Ass dat ok fir den Gemengerot?
-Ass et méiglech fir een gemeinsame Layout fir sämtlech
Kommissiounen ze kréien?
D'Nicole mech drop opmierksam datt wann den ROI en vigueur ass,
sech dann och muss un den Text gehale ginn. D'Fro ass gestallt ginn ob
an wéini den ROI dann elo en vigueur ass?
Et ass an onser Kommissioun bemierkt ginn datt mir prioritär fir de
Sport sollen do sinn, a verschidden Text-Passagen aus dem ROI net
esou genau applizéiere sollten en vue vun engem gudde
Fonctionnement vun onser Kommissioun.
D'Nicole ass der Meenung datt een sech schon misst un den Text vum
ROI halen, a wa net bräicht een jo eigentlech keen ROI.
D'Fro un de Schäﬀerot
*ob an ab wéini den ROI dann elo applikabel ass?
*wann den ROI NET muss à la lettre applizéiert ginn, domat huet
d'Nicole och guer kee Problem, mais insistéiert awer dann datt déi
Decisioun zum Vote am CC gestallt gëtt, fir an Zukunft allen
Diskussiounen, Onsécherheeten aus dem Wee ze goen.
4) Flyer
Wat de Flyer ugeet missten mir een Sondage maachen, vu dat mir net
wëssen, ween sech iwwerhaapt fir Sport an der Gemeng intresséiert!
(Alterskatégorie, Sportart, wéi een Wochendaag asw.)

Ass et méiglech, dat mir esou een Sondage mat der Hëllef vun der
Gemeng lancéieren?(social media, Internetsäit vun der Gemeng,
Gemengebuet)
De Flyer géif vun der Kommissioun bezuelt ginn.
Eventuellen Slogan:
-Sport pour tous
-Allgemeng Beweegung
-Helperknapp (Gemeng) beweegt sech
5) Projet 2021
-Bike Park(Boy Konen)
D'Nicole an ech (Joe) ginn eis informéieren, wat dat Ganzt kaascht
respektiv, wéi grouss den Terrain vum Bike Park ass.
Wéi eng Méiglechkeeten hun mir an der Gemeng? Hunn mir
iwwerhaapt eng Plaz an der Gemeng, wou esou eppes kéint entstoen?
-Pétanque
Mir haten d'Idee, Pétanqueterrainen an d'Gemeng z'integréieren!
Dës Terrainen missten natierlech am Duerf leien. Wéi sollen dës
Terrainen ausgesinn? Sollen se mat Droht ronderëm zougemaach ginn?
Wat hält den Gemengerot vun dëser Idee?

-Sporthal
-Ass et méiglech dat d'Sportskommissioun op de leschten Stand gesat
geet, wat déi nei Sportshal ugeet?
-Huet d'Gemeng schon Demandë vu Veräiner kritt fir d'Sportshal ze
benotzen?

-Mir hunn och Intresse 1 oder 2 Stonnen an der neier Sportshal,
respektiv an enger anerer Sporthal ze kréien, dëst an Zesummenhang
mat eiser Sportsaktivitéit, déi mir ubidde wëllen!
-Parc Bëschdref
Mir hunn am läschten Bericht festgehaal, dat dësen Projet un eng
Gesellschaft gaang ass an héischt vun ongefeier 500.000 Euro.
Ass dëse Projet nach aktuell oder gët en awer net réaliséiert?
Wann net, ass et méiglech dës Suen oder een Deel vun dëse
Suen an Matérial ze investéieren, wéi z.B Fitnessgeräter/
Outdoorgeräter?

-Parcours Huelmes
De Joske informéiert d'Kommissioun, dat eventuell ee Parcours zu
Huelmes besteet. Hien ëmfreet sech an informéiert eis an der nächster
Versammlung!
6) Festleeën vun der nächster Versammlung
9. November 2020 ëm 20H00 am Veräinsbau zu Tënten
7) Divers
-de Miguel (Carlos Moreira Cardoso) ass vu mir ugeruﬀ ginn, wat seng
Präsenzen an der Kommissioun uginn. Hien konnt lescht Zäit net méi
oft respektiv guer net méi kommen, dat wéinst senger Aarbecht!
De Miguel wëll awer nach an der Kommissioun bléiwen.
-wat Sportleréierung ugeet, musse mir an der nächster Versammlung
ofstëmmen, wéini se soll stattfannen, an ënnert wéi enge
Sécherheetskonditiounen oder op d'Sportleréierung ganz soll fir dës
Kéier ofgesoot ginn!

P.S. Versammlung vum 9.November 2020 ass op den 30.November
2020 verluecht ginn. Sie gëtt em 20H00 am Veräinsbau zu Tënten
ofgehaal.

Mat sportleche Gréiss
Joe Heinz
Sekretär vun der Sportskommissioun

