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REFERAT 
Fredericia idrætsråd 
30. april 2020, Elektronisk afvikling via Microsoft Teams 
 
Deltagere: Nils Skeby, Charlotte Høgedal, Tony Brazil, Lisa Mikkelsen, Bent Jensen, Andreas Thoustrup, 

Alex Falkenstrøm, Keld Vestergaard og Kristoffer Riddersholm. 
 

Afbud: Kasper Findahl og Bodil Schelde-Jensen 
 
Ikke til stede: Jacob Falkenby, Elna Schakmann og Jonas Kristensen 
 

 

 
1. Siden sidst: 

 

2. Ansøgning om projektstøtte ved Novo Nordisk. 
Kristoffer orienterede omkring ansøgningen, som er sendt til Novo Nordisk Fonden, hvor idrætsrådet er 
medansøger sammen med Fredericia Kommune. 
Ansøgning vedhæftet som bilag. 

 

3. Idan undersøgelse 
Undersøgelsen af idrætten er udsat. Nils afstemmer i nær fremtid med Fredericia Kommune, hvornår 
det vil være muligt at åbne for undersøgelsen. Fredericia idrætsråd er af den klare opfattelse, at det 
vanskeliggøre rådets arbejde, hvis undersøgelsen ikke gennemføres inden sommer. 
Idrætsrådet håber at undersøgelsen kan påbegyndes d. 18. maj, hvilket er skæringsdato for at Idan kan 
nå at gennemføre undersøgelsen før sommer. 

  
Tilrettet tidsplan 

 

 Klargøring til undersøgelse 

 Idrætsvaneundersøgelse, børn og unge (4. til 10. klasse)  

 Foreningsundersøgelse    

 Idrætsvaneundersøgelse, voksne (+16 år) 

 Aflevering af udkast til rapport 

 Idan præsenterer rapportudkast for Idrætsråd 

 Fredericia melder tilbage på evt. faktuelle fejl 

 Aflevering af endelig rapport 

 Rapport offentliggøres (idrættens topmøde) 
 

 
d. 20. april – 24. april 
d. 18. maj – 15. juni 
d. 18. maj – 15. juni 
d. 18. maj – 15. juni 
d. 11. september 
d. 16.- 18. september 
Senest 1 uge efter præsentation 
for idrætsråd 
Snarest herefter (cirka én uge) 
Oktober 2020 
 

 

4. Idrættens topmøde 
Rådet enedes om at udsætte Idrættens topmøde til oktober. Arbejdsgruppen mødes og planlægger en 
ny dato, som koordineres med Fredericia Kommunes eventkalender for 2020. 

 
5. Idrætslivet under corona 
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Fredericia idrætsråd besluttede at invitere lokale idrætsforeninger til dialog omkring idrætten 
under corona nedlukningen. I samarbejde med Fredericia Eliteidræt inviteres klubber og 
foreninger til møde mandag d. 18. maj, hvor rådet vil drøfte nedlukningens betydning for 
idrætten lokalt i Fredericia. Dialogen skal omhandle både foreninger og faciliteter. Såfremt 
mødet ikke kan gennemføres fysisk erstattes det af et virtuelt møde (inspireret af Veje). I 
samme ombæring anmoder idrætsrådet Fredericia Kommune om hjælp til at afdække 
situationen eksempelvis via et spørgeskema. 
Der udarbejdes en invitation samt dagsorden, som sendes til foreningslivet. 
NB! DIF og DGI har pr. 1. maj til 15. maj åbnet en tilskudspulje på 44 mio. som kan søges i 
henhold til kompensation for tab i forbindelse med corona: 
https://www.dif.dk/da/forening/stoette  
 

6. Foreningslivets genoplukning jf. DIF anbefalinger. 
I Fredericia Kommune henviser man til myndighedernes anvisninger i henhold til at genoptage 
udendørs idrætsaktiviteter i regi af DIF og DGI: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-
om-idraetsudvikling/corona  
Kultur & idræt tilbyder sparring og vejledning i forbindelse med foreningers henvendelse til 
administrationen omhandlende genstart af aktiviteter. 
 

7. Kommunikationsstrategi 
Tony orienterede rådet om, at meget er klar og kan offentliggøres når tiden er. Hjemmesiden 
skal benyttes aktivt til at formidle omkring rådets møder og hvornår de afholdes. Ligeledes skal 
de enkelte lokale idrætsmiljøer orienteres omkring rådets aktiviteter og møder med henblik på 
at kunne aktivere eventuelle idræts relevante emner. 
Idrætshistorierne er blevet produceret og kan bruges.  
Aftalen med Budskabsfabrikken er ophørt. 
For at nå længere ud med formidling af rådets arbejde tages der kontakt til Sund By Netværket 
- Tony tager kontakten. 

 

8. Nyvalg i FIC/Midtbyen 
Udsat pga. corona. 

 

9. Eventuelt 
 
 
 
 
 

 
Kommende møder: 
Onsdag d. 13. maj kl. 17.00-19.00 (forberedelse frem mod mødet d. 18. maj) 
Dialogmøde med foreningslivet d. 18. maj kl. 19.00 
Torsdag d. 18. juni kl. 17.00-19.00. 
Torsdag d. 20. august kl. 17.00-10.00 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

