
Referat af møde den 2. februar 2021 mellem formandskabet for Kultur- og Idrætsudvalget og 

Fredericia Idrætsråd 

 

Til stede: Christian Jørgensen, Tony Brazil, Kasper Findahl, Andreas Stubbe, Bent Jensen og 

Alex Falkenstrøm.  

Kristoffer Riddersholm og Bodil Schelde 

Afbud: Susanne Bjerregaard Mørck og Elna Schakmann Mathiesen 

 

Ad 1) Kultur & Idræt bød velkommen og gennemgik kort baggrunden for mødet, nemlig 

aftalen på mødet den 8. december om at konkretisere opgaver og aftaler.  

Ad 2) Christian Jørgensen redegjorde for to konkrete områder, som udvalget kunne være 

interesseret i at få undersøgt, nemlig  

A) Outdoorstrategi -  motion og idræt i naturen. Naturen er den største idrætsarena, vi har. 

Hvordan benytter og beskytter vi den? Udvalget er interesseret i en strategi i et ti-årigt 

perspektiv, ikke så meget i forhold til faciliteter, men i måden at forvalte naturen på. En 

outdoorstrategi kunne også spille ind i en sundhedsstrategi.  

B) Idrætsfaciliteter, hvordan kan vi sikre en bedre udnyttelse? Det kan være et svært emne, 

fordi det er forbundet med klubkulturer og ejerskab, men det er vigtigt, at vi undersøger 

måder at samarbejde på for at tænke på tværs af klubinteresser. I udvalget har man drøftet 

forskellige sportsgrene, som har brug for bedre og måske større faciliteter; kunne man her 

tænke noget synergi, så man også sikrer klubbernes overlevelse. 

Kristoffer understøttede de to punkter med at flere og flere bruger naturen, ikke mindst i en 

corona-situation. De seneste undersøgelser fra IDAN viser, at folk i meget høj grad søger ud i 

naturen, samtidig er traditionelle idrætsgrene, f.eks. badminton og håndbold, også i 

fremgang, så det er ikke på bekostning af indendørs sport. De følsomme naturområder er 

vigtige at have en holdning til. Kultur & Idræt får henvendelser fra foreninger, hvor alle ønsker 

egne faciliteter, men mulighederne er måske mere at kunne favne på tværs lige fra 

foreningshuse til fælles klubfaciliteter. 

Kasper kvitterede for Christians input og fortalte, at man i FIC arbejder med klubkultur med 

det mål at se fællesskabet som en styrke. Det frivillige engagement er udfordret og fælles 

løsninger kunne være veje at gå. Idræt i naturen er også interessant for Madsbyparken, både 

for den organiserede idræt, men også i forhold til den uorganiserede brug. 

Tony kvitterede også for de to emner, der passer godt ind i noget af det arbejde, der allerede 

er planlagt i idrætsrådet (ny organisering af foreningsområdet, hvordan kan man styrke 

foreningsområdet, hjælp til økonomi, så man kan koncentrere sig om idrætten). Idan-



undersøgelsen vil også kunne understøtte punkterne, der vil kunne blive en del af topmødet 

senere på året. 

Christian takkede for kommentarerne, som han opfattede som et forsigtigt tilsagn om at 

Idrætsrådet vil arbejde videre med de to emner. Han inviterede til at ”spille bold” i processen, 

og tilkendegav, at både forvaltning og udvalg er til rådighed.  

Kristoffer foreslog en proces i rådet, hvor man forfiner de to områder og vender tilbage til 

udvalget for et endeligt ”go”.  

Tony nævnte at de to punkter underbygger rådets ønske om at være mere synlig, hvilket 

efterspørges i idrætsorganisationer/foreninger, ligesom rådet meget gerne vil slå 

berettigelsen som høringspart fast. 

3) Idan-undersøgelsen. 

Undersøgelsen kredser om, hvordan idrætsudøverne bruger deres idrætsgrene og har et 

særligt fokus på børn og unge. Corona har ændret noget og spørgebatteriet skal ændres, så 

det tager højde for det seneste års vakuum. Idan og rådet har drøftet nogle ændringer, der vil 

give en nulpunktsundersøgelse. Det tidligste tidspunkt for en undersøgelse er i maj, men det 

er nok mere realistisk, at det bliver i september. Undersøgelsen skal gerne præsenteres på et 

topmøde, men samtidig være et dialogværktøj, både ind i idrættens verden, men også politisk. 

Christian mente, at undersøgelsens resultater kan være et naturligt udgangspunktfor det 

kultur- og idrætsudvalg, der tiltræder primo 2022. Når undersøgelsens spørgebatteri er klar, 

vil det være fint at udvalget kunne se undersøgelsen, inden den sendes ud, så man er klædt 

på i forhold til henvendelser herom. Christian tilsluttede sig både undersøgelsen og 

topmødet, under hensyntagen til at situationen ikke er normal.  

Lisa tilkendegav, at september vil være at foretrække. Skolen har brug for ro lige nu, de store 

børn vil være svære at få med i en undersøgelse til maj. 

4)  

Kultur & Idræt sikrer en møderække efter aftale med de to formandskaber. Alle var enig i, at 

en løbende og tæt dialog er gavnlig for både fremdrift og samarbejde. 

Christian og Tony afsluttede mødet med at takke for en god og ærlig dialog, der tegner godt 

for det kommende samarbejde. 

 

Kultur & Idræt, 5. februar 2021 

 

 


