
Referat af møde den 11. december 2019 i Idrætsrådet  
 
Afbud: Jacob Falkenby, Bent Jensen, Jonas Kristensen 
 
Ad 1) Velkomst: 
 
Formanden bød velkommen 
 
Ad 2) Nyt fra Kultur & Idræt: 
 
Skøjtebanen er åben fra dd. 
Den 10.12 var der møde mellem de selvejende haller og FIC vedr. samarbejdet om Wannasport. 
Et forskningsprojekt om handicap-idræt i foreninger er ved at blive afsluttet, resultatet ventes snarest. 
Kultur & Idræt intensiverer arbejdet med VM i orienteringsløb til sommer. 
Vi har tilmeldt os en stor undersøgelse "Danmark i bevægelse", der initieres af SDU. Mere herom på 
kommende møder. 
 
Ad 3) Idrættens topmøde - status v. arbejdsgruppen: 
 
Der er afholdt et par gode møder i arbejdsgruppen, hvor der har været fokus på et par indsatsområder og 
emner til topmødet: Flere børn og unge skal dyrke mere idræt og Hvordan strukturerer vi arbejdet med 
børn og unge i foreningsidrætten? Arbejdsgruppen har drøftet behovet for en undersøgelse af mere viden 
om emnerne. Hvis Idrætsrådet er breddeidrættens talerør i Fredericia, vil det være rigtig godt at kunne 
præsentere en temperaturmåling som afsæt for strategier og nye initiativer. 
Hvert år får vi medlemstal fra DGI og DIF, de nyeste er dog fra 2017, hvor andelen af Fredericias børn og 
unge, der dyrker idræt, lå på ca. 61 procent. Det var den laveste procentsats. 
Emnerne i en undersøgelse kunne være organisering, idrætsvaner, barrierer for deltagelse, miljø, 
træningsmiljø, skolemiljø, hvorfor falder unge ud af eliteidræt osv. 
Hvis man f.eks. vælger et analyseinstitut til opgaven, vil man skulle udvikle en spørgeguide og selve 
undersøgelsen vil tage tre-fire måneder at gennemføre. Arbejdsgruppen vil gerne kvalificere topmødets 
indhold og have et godt grundlag for drøftelsen med politikere og idrættens repræsentanter. 
Økonomien der er forbundet med en undersøgelse skal afklares, ligesom indhold og tidsplan skal 
klarlægges. 
En igangværende undersøgelse af de selvejende hallers økonomier vil kunne bakke yderligere op. 
 
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen gives mandat til at gå videre med at drøfte med formandskabet i KIU 
om et videre arbejde, herunder økonomi forbundet med en undersøgelse. 
 
Den 25. april er udpeget på dato for Idrættens Topmøde. 
 
Nils og Kasper vil sammen med Kristoffer sikre det videre vedr. undersøgelsen af Fredericias idrætsprofil, 
der giver programmet for Idrættens Topmøde. Den nedsatte arbejdsgruppe, der forstærkes med Lisa 
arbejder herefter videre med programmet. 
Arbejdsgruppen vedr. topmødet består herefter af Nils og Kasper, som beskriver et oplæg til undersøgelse. 
Alex, Lisa og Charlotte præsenterer et forslag til et program på næstkommende møde. 
 
Ad 4) Evaluering af Idrætsrådets første år: 
 
Rådets arbejde evalueredes på en række områder. Flere tilkendegav, at rådets formål ikke er tydeligt nok 
og at der ikke er sket nævneværdig fremdrift. 



Dagsordenerne skal være mere fyldige, så man bedre kan forberede sig.  
 
Martin afstemmer forventninger med formandskabet i Kultur- og Idrætsudvalget. 
 
Ad 5) Branding og formidling af Fredericia Idrætsråd: 
 
Status taget til efterretning. Man genoptog drøftelsen af roll-ups som et blikfang i hallerne. 
 
Ad 6) Udformning af vedtægter og forretningsorden: 
 
Der skal til førstkommende møde forelægges udkast til vedtægter. 
 
Ad 8) Evt.: 
 
Intet 
 
 
Kultur & Idræt 11. december 2019 

 


