
Referat af møde den 19. januar 2021 i Idrætsrådet 

 

Til stede: Tony Brazil, Elna Schakmann Mathiesen, Lisa Mikkelsen, Bent Jensen, Kasper Findahl, 

Alex Falkenstrøm og Jacob Falkenby 

Kristoffer Riddersholm og Bodil Schelde 

 

1) Siden sidst: 

Tony bød velkommen og introducerede rådets arbejde på den korte bane, nemlig en 

forventningsafstemning og en afklaring af en række forhold, så rådet er på plads til det 

videre arbejde og samarbejde med eksterne. Tony omtalte desuden pressedækningen af 

rådet, herunder den politiske opbakning til rådet. 

 

2) Nyt fra Kultur & Idræt: 

Omorganiseringen af idrætsområdet er aflyst. Ny undersøgelse fra DGI viser, at aktive 

idrætsudøvere før corona er mindre aktive nu, og inaktive før corona er mere aktive i dag. 

Vandring som bevægelses/sportsaktivitet er i stærk vækst. Sporting Capital – mobilitet i 

idrætslivet – er et andet interessant emne at være opmærksom på. 

 

3) Økonomi: 

Rådet har 400.000 kr. til rådighed i 2021.  

Idan-undersøgelsen koster i alt 256.000 kr. ekskl. moms, hvoraf der er betalt kr. 102.400 kr. 

af budgettet for 2020. Dertil er der pågået en merudgift på kr. 32.800,- qua udsættelse af 2 

omgang af undersøgelsen i foråret 2020. Herfra blev også betalt udgifter til videohilsen, 

øvrige konsulentydelser som Budskabsfabrikken samt mødeaktiviteter.   

Rådet enedes om at der skal udarbejdes et budget for 2021 (markedsføring, topmøde, Idan 

mv.) Tony og Kristoffer udarbejder forslag og sender til rådets øvrige medlemmer til 

kommentar og godkendelse.  

 

 

4) Kommissoriet for Fredericia Idrætsråd: 

Kommissoriet blev gennemgået og justeret uden menings- og eller indholdsændringer, se 

bilag. Man drøftede herefter behovet for dels en ny idrætspolitik dels en tættere kontakt til 

det politiske niveau. Begge dele skal nævnes på mødet med formandskabet for Kultur- og 

Idrætsudvalget den 2. februar. Spørgsmålet om rådets synlighed blev også berørt – navnlig 

har de medlemmer, der repræsenterer idrætsforeningerne, behov for at vise, at det er et 

fungerende råd og ikke bare en kaffeklub. 

Man drøftede flere opgaver/målsætninger for rådet: 

Hvordan sikrer vi at foreningerne tager imod de idrætsudøvere, der ikke kommer igennem 

nåleøjet til elitesport? 



 

I forlængelse af kommissoriets passus om ”overgange” kunne man drøfte, hvordan man 

samler bredde og elite i højere grad, og ikke adskiller dem så meget. 

Hvis rådet gerne vil skabe synergier på tværs, kan man starte med at kigge på sig selv – 

idrættens aktører (f.eks. idrætsråd, eliteidrætsråd) – og danne noget fælles. 

Hvordan kan vi sætte det positive lys på – f.eks. gratis adgang til faciliteterne? 

Tony og Kristoffer fik opbakning til at opsøge andre idrætsråd for at få inspiration til 

opgaver og målsætninger. 

 

5) Rådets sammensætning: 

Man enedes om at fastholde det nuværende råd og ikke søge de ledige pladser besat, men 

vente med det til efter næste byrådsvalg. Forslag om kontakt til ny ungeborgmester for at få 

det repræsenteret i forhold til Idan-undersøgelse blev godkendt. 

Kasper blev valgt med applaus til posten som næstformand. 

Man enedes om at tage sagen vedr. rådets repræsentation i Folkeoplysningsrådet op til 

behandling. 

 

6) Projekt ”Let’s Go!”: 

Kristoffer orienterede om projektet, der blev skudt i gang i efteråret med idrætsfestivaller og 

bland selv forløb. 43 5. og 6. klasser gennemførte idrætsfestivalerne og der er efterfølgende 

skabt fået kontakt til de elever, der viste interesse for nye sportsgrene. Projektet har mødt et 

par udfordringer, blandt andet vedr. kommunikationsdelen, hvor det kneb med at nå alle 

elever samt en corona-relateret bekymring hos forældrene i forhold til at sende børnene ud i 

nye sammenhænge. Der er afholdt flere fyraftensmøder for de deltagende foreninger, hvor 

også ungdomsforsker Sørens Østergaard har deltaget. Planen for næste trin - vinterens 

idrætsfestival og bland selv – er udsat. Når skolerne og idrætslivet igen er åbne går projektet 

i gang igen. 

Kristoffer efterlyste rådets mulige medspil – et eksempel: i stedet for fem fodboldklubber, 

kunne vi måske have ét samlet fodboldforløb. Der er en efterspørgsel helt lokalt, men det 

kræver nok en hjælpehånd fra nogle af rådets repræsentanter. Der var opbakning til at bruge 

rådets repræsentanter. På næste møde kan helt konkrete opgaver drøftes. 

 

7) Idan undersøgelsen 

Se bilag   

Nulpunktsmåling, 

Fredericia Idrætsråd.pptx 

Der træffes beslutning om undersøgelsens gennemførelse på det kommende møde. 



 

8) Evt. 

Deltagelse på generalforsamlinger: Man drøftede deltagelse på generalforsamlinger i 

lokalområderne, hvor der tegner sig et noget forskellige billede af graden af opbakning til 

Idrætsrådet og interessen for at få repræsentation fra rådet. 

Forslag til møderække: Datoer meldt ud, der blev fremsat ønsker til ændringer af ugedag 

(fra tirsdag til onsdag) og tidspunkt på dagen (gerne eftermiddag). Booking udsendes. 

 

Kultur & Idræt, 21. 1. 2020 

 

 

 

 


