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Mødested:

Fredericia Idrætscenter

Mødedato:

20.03.2019

Mødetidspunkt:

kl. 16:00-18:30

Konstituerende møde Idrætsrådet
Mødeleder:
Martin Schubbert

Referent:
Kultur & Idræt

Deltagere:
Tony Brazil
Bent Jensen
Charlotte Høgedal
Martin Schubert
Alex Falkenstrøm
Elna Schakmann
Andreas Thoustrup
Nils Skeby
Jacob Falkenby
Maria Kristensen
Lisa Mikkelsen
Kultur & Idræt:
Kristoffer Riddersholm
Bodil Schelde

Referat:
Rådet var fuldtalligt.
Ad 1) Formanden bød velkommen og begrundede det lidt afkortede møde med at rådets arbejde
indledes med, at dets medlemmer lærer hinanden bedre at kende og at man senere kan komme i
gang med et længerevarende visionsarbejde.
Formanden redegjorde for de økonomiske rammer for rådets arbejde, der andrager 250.000 kr.
årligt, herudover en arvesum fra det nedlagte SIF på ca. 750.000 kr.
Ad 2) Rådets medlemmer præsenterede sig.
Ad 3)
Procesarbejdet gav følgende resultater:
Gruppe 1:
1) Fokus på at være et rådgivende organ i forhold til fordeling af økonomiske midler til idrætten,
f.eks. faciliteter.
2) At understøtte foreningerne i forhold til at aktivere forældrene. Rådgivning for at få et mere
spirende og aktivt foreningsliv.
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3) At blive synlige og tilgængelige. Forslag om en idrætsmesse, en eller to dage, hvor man kunne
øge kendskabsgraden til rådet. Invitation til alle foreninger for at give dem mulighed for at
demonstrere deres idræt. Opmærksomhed på den uorganiserede idræt, der kan være lidt svær at
henvende sig til, men som er en idræt i vækst.
Gruppe 2:
1) Formålet med rådet er at idrætten får én stemme i Fredericia kommune. Rådet skal samle
foreninger og klubber i forhold til det politiske niveau.
2) Der skal arbejdes for mere uddannelse og kurser for frivillige og ledere
3) Rådet skal bevare helikopterblikket og ikke detailstyre. Være idéudviklere og rådgivere for
politikere. Et emne kunne være gratis faciliteter bygget op omkring samarbejder og partnerskaber.
Gruppe 3:
1)Fokus på aktiviteter, der går på tværs af faciliteter. Rådet skal demonstrere, at det favner alle.
Rådet skal markedsføre sig og fortælle, hvem det er. Kick-off-event.
2) Fokus på udfordring og mod til det gøre det.
Ambassadørskab er et emne for en selvstændig diskussion for rådet.
Ad 4 og 5)
Rådet vil gerne udvikle sit eget kommissorie, der dækker rådets opgaver og arbejdsområder,
hvilken vision rådet har og hvad det gerne vil fremme i idrætslivet. Rådet skal have taget nogle
beslutninger, der kan sætte rammen og samtidig udskiller, hvad det ikke vil og skal!
Ad 6)
Lisa Mikkelsen blev valgt
Ad 7)
På næste møde skal drøftes, om Idrætsrådet ønsker at indbyde repræsentanter fra organisationerne
til at følge rådets arbejde, ligesom repræsentationen i Folkeoplysningsrådet skal besluttes.
Bodil Schelde (ref.)
24. marts 2019
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