REFERAT
Fredericia idrætsråd
10. marts 2021, Elektronisk afvikling af møde via Microsoft Teams
Deltagere:
Mødeleder:

Tony Brazil, Lisa Mikkelsen, Torben Eriksen, Kasper Findahl, Jacob Falkenby, Andreas
Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Bodil Schelde- Jensen og Kristoffer Riddersholm.
Tony Brazil

----------------------------------------------------------------Dagsordenspunkter:
1. Siden sidst
V/ Formanden
Tony bød velkommen og beklagede, at rådet ikke kunne mødes fysisk. Forhåbentlig kan det ske
på næste møde. Tony bød velkommen til Torben Eriksen, der er ny repræsentant for Business
Fredericia. Torben præsenterede sig herefter – er fredericiadreng og bor i Herslev og er chef på en
virksomhed i Taulov. Torben vil i Idrætsrådet gerne bidrage til en positiv dialog og omtale af
Fredericia. Fodbold og håndbold er de foretrukne idrætsgrene. Torben synes, at der er gode
faciliteter i Fredericia, naturligvis kan man altid ønske sig mere, men han vil gerne bidrage til at de
eksisterende faciliteter bliver udnyttet endnu mere og bedre til gavn for brugerne, herunder at
skabe mere ligestilling mv.
Rådets øvrige medlemmer præsenterede sig.
Tony glædede sig over, at der igen er gang i aktiviteterne udendørs, hvor man pt. må være 25
personer ad gangen.
Idrætsrådet har fået en tydelig politisk opbakning fra Kultur- og Idrætsudvalget, der har
præsenteret forslag og ønsker til nogle områder, rådet kan arbejde med.

2. Nyt fra Kultur & idræt
Kultur & Idræt har fået en henvendelse fra DBU vedrørende velfærdsalliancer, som forbundet
etablerer i disse år med en række kommuner. En alliance kan rumme forskellige dele, f.eks.
klubudvikling, idrætslige målsætninger mv.
Kultur & Idræt følger nøje genåbningen og de udmeldinger der kommer fra hovedforbundene,
herunder en anbefaling til at understøtte udendørs idrætsaktiviteter.
Kultur & Idræt har besluttet at tilskudsområdet følger 2019-tallene som beregningsgrundlag for
tilskuddene i 2021.
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3. Økonomi
Opfølgning.
Kristoffer fortalte kort, at Idrætsrådet ikke har haft udgifter i indeværende år. Det årlige tilskud
på 250.000 kr. er klar til brug, ligesom et overskud fra sidste år på et tilsvarende beløb forhåbentlig
kommer med over til dette år. Anden betalingsrate til Idan-undersøgelsen afventer.

4. Opfølgning på mødet med formandskabet for KIU
4.1. Strategi for outdoor
Orientering v/ Kristoffer
Drøftelse v/ Tony og Kasper
Kristoffer orienterede om opgaven, der søges forankret bredt i den kommunale forvaltning med
input fra flere afdelinger samt eksterne parter, herunder Idrætsrådet. Se vedhæftede bilag.
Tony foreslog nedsat en arbejdsgruppe og noterede sig de forskellige arenaer, der kan medvirke til
at udnytte outdoor-ressourcerne. Kasper var optaget af den uorganiserede idræt der, som følge af
corona-situationen, er vokset markant. Anlæggelse af et mountainbike-spor i Madsbyparken er et
eksempel på en opgave der møder udfordringer i form af beskyttede naturområder.
Alex tilkendegav, at det er et meget spændende område at arbejde med som kan give mange
gevinster udenfor de almindelige træningstider i hallerne. Kunne genkende Kaspers refleksion over
de bindinger, der er i naturen også i form af andre anlæg (jernbane mv.).
Kristoffer nævnte at forvaltningen af outdoor-faciliteter kræver nogle særlige strukturer for at
komme i tale med brugerne, således ser man flere steder etablering af foreningshuse, som Lokaleog Anlægsfonden understøtter (f.eks. i Aarhus). Hvordan sikrer man mødet mellem brugerne?
Tony indbød til en arbejdsgruppe, der kan repræsentere Idrætsrådet og Alex meldte sig til
opgaven. Herudover foreslog Kasper en repræsentation fra aktørerne i Fredericia Idrætscenter,
som arbejder med en lokal outdoor-strategi. Tony inviterede til at der skabes en bred
repræsentation og vil gerne selv bidrage i øvrigt.

4.2. Sikre en bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter
Oplæg v/ K&I
Drøftelse v/ Tony og Kasper
Bodil orienterede om, at opgaven afventer en politisk godkendt kommissorium, hvorefter Kultur &
Idræt vender tilbage til Idrætsrådet.

4.3. Idan undersøgelse
Drøftelse v Tony og Kasper
Rådet besluttede at følge Lisas opfordring til at udsætte gennemførelsen af undersøgelsen til
september.
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Kristoffer afstemmer og tilretter tidsplanen med Idan frem til næste møde, hvor planen
præsenteres for idrætsrådet.

5. Repræsentation af idrætsrådet i Folkeoplysningsrådet
Drøftelse: Hvordan skal idrætsrådet være repræsenteret fremadrettet i Folkeoplysningsrådet.
Rådet drøftede emnet og har to repræsentanter, der gerne vil indtræde i
Folkeoplysningsrådet. Kultur & Idræt undersøger nærmere med det opdrag, at de to
repræsentanter fra Idrætsrådet indlemmes i Folkeoplysningsrådet.

6. Fremtidige møder
Forslag v/ Kasper: Møderne bør fordele sig i det lokale idrætsliv, hvor rådet afholder møder
lokalt. ”Værten” får mulighed for at orientere rådet om foreningen og fortælle hvem de er?
Kasper motiverede forslaget med, at det er vigtigt, at foreningerne/hallerne får mulighed for at
komme til orde, det kan evt. bare være overfor et par af rådets medlemmer. Kasper foreslog
desuden, at Idrætsrådet har basismøder, hvor kun rådets medlemmer er til stede.
Jacob og Alex bakkede op og Alex redegjorde for, at den samtale, man får lokalt, kan være rigtig
berigende.
Man enedes om at etablere et årshjul med en tilhørende oversigt over foreninger og klubber, som
rådets medlemmer besøger.
Rådet mødes fremdeles om morgenen på de nedenfor angive tidspunkter.

7. Projekt Let´s Go - baseline
Oplæg v/ Kristoffer Riddersholm
Kristoffer redegjorde for 5. årgangs besvarelser af en baseline-undersøgelse som kvalifikation af
projekt Let’s Go! Undersøgelsen har en række interessante resultater om både deltagelse,
motivation, trivsel mv.
En kontrafaktisk undersøgelse er foretaget i Middelfart Kommune.
Når baseline-undersøgelsen er klar eftersendes den til rådet.
Rådet tilkendegav stor interesse og tilfredshed med indsamling af data.

8. Eventuelt
Deltagelse på generalforsamlinger?
Jacob og Alex agter at deltager så vidt muligt i lokalforeningernes generalforsamlinger.
Tony gjorde opmærksom på at der kan gen-søges om tilskud fra DIF/DGI.
Tony nævnte rådets vakante poster og efterlyste nyt om Ungebyrådet, hvilket der desværre
ikke er.
Tony nævnte desuden ny fritidspolitik, hvor forventningen er, at rådet får mulighed for at
bidrage og være høringspart på den endelige udformning.
Kultur & Idræt, 10. marts 2021
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Kommende møder:
Onsdag d. 5. maj kl. 07.00-09.00
Onsdag d. 23. juni kl. 07.00-09.00
Onsdag d. 25. august kl. 07.00-09.00
Onsdag d. 13. oktober kl. 07.00-09.00
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