Hvorfor Fredericia Idrætsråd?

Kommissorium – det politiske mandat:
Fredericia Idrætsråd skal være det samlende organ for idrættens
aktører – foreninger, faciliteter og det selvorganiserede område.
Idrætsrådet skal sikre, at der sker fremdrift på idrætsområdet i forhold
til den gældende idrætspolitik.
Idrætsrådet udformer handlingsplan for fremdrift og udvikling og sikrer
sig udførelse af de beskrevne opgaver.
Idrætsrådet er høringspart i politiske oplæg og strategier for alle
sektorer, hvor idræt, sport, motion, bevægelse og sundhed indgår.
Idrætsrådet samler og deler viden til gavn for den lokale idræt.

Vision

Mission

At alle borgere har lige og fri
adgang til at dyrke idræt og
bevægelse, og at alle borgere gør
det.

Fredericia Idrætsråd skal være
idrættens stemme i Fredericia
kommune. Idrætsrådet arbejder
for foreninger, lokalområder,
faciliteter og det selvorganiseret
område. Rådet skal være
tilgængelig for idrættens aktører.

Kort om rådets historie
2019-20

2021-22

• Etableringsfase

• Gennemførsel af
Idrætsvaneundersøgelse

•
•
•
•

Hvem er vi?
Hvad vil vi?
Medansøgning om Let’s Go
Hvordan gør vi brug af vores
politiske mandat?

• Udfordringer på vejen

• Skiftende formænd
• Manglende synlighed og forståelse
for anvendelse.

• Understøttelse fra skoler,
foreninger m.fl.

• Vælgermøde med Idrætten som
tema
• Planlægning af Idrættens
topmøde
• Medarrangør af Jysk mesterskab
v. OMBOLD

Projekt Let’s go
• Fredericia Idrætsråd var medansøger og er medejer
på projektet.
• Lærke er ansat til at varetage projektets fremdrift.
• Understøttes og styres af Idrætsafdelingen.
• Fredericia Kommune har sammen med Fredericia
Idrætsråd modtaget 3 mio. kr. i projektstøtte fra
Novo Nordisk Fonden til at motivere 11-12 årige til
mere idræt.
• Børn og unge fra 5. og 6. årgang får tilbud om at
deltage i dette nye idrætstilbud, der skal motivere til
mere og varig deltagelse i idrætslivet.
• ”Bland selv idræt”
• Idrætsfestival

Fredericia Idrætsråd lige nu
Formand Tony Brazil (udpeget af Sundhedsudvalget)
Næstformand Alex Falkenstrøm (valgt i Bredstrup,
Pjedsted, Egum)
Leif Præst (udpeget af de fire selvejende haller)
Jacob Falkenby Nielsen (valgt i Erritsø, Snoghøj, Sanddal)
Elna Schakmann Mathiasen (valgt i Taulov, Skærbæk,
Herslev)
Andreas Thoustrup (valgt i Trelde, Egeskov, Bøgeskov)
Torben Eriksen (udpeget af Business Fredericia)
Kasper Findahl (Idrætschef)
Ib Østergaard (udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget)
Sekretær: Idrætskonsulent, Lars Brønserud

Idrætsrådets fremadrettede sammensætning
Idrætsrådets vil ved vedtagelse bestå af 13 medlemmer, der udpeges for en 4 årig periode:


To medlemmer (formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget) udpeges som politiske repræsentanter



Fem medlemmer udpeges iblandt godkendte foreninger som geografisk/ områderepræsentant i hvert af de lokale idrætsmiljøer:
• 1) Taulov-Skærbæk
• 2) Erritsø/Snoghøj/Sanddal
• 3) Bredstrup-Pjedsted
• 4) Trelde-Vejlby
• 5) Foreninger hjemmehørende i Fredericia Midtby eller med
tilknytning til Fredericia Idrætscenter.



Et medlem udpeges af Børne- og Skoleudvalget



Et medlem udpeges af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget



Et medlem udpeges af Handikaprådet



Et medlem udpeges af de fire selvejende haller



Et medlem udpeges af kommunale haller



Et medlem udpeges af Business Fredericia

Kommunale medarbejdere for idrætten i
Fredericia Kommune
• Kommunens Idrætsafdeling

• Kasper Findal - konstistueret Idrætsfagchef (>1.6.2022)
• Birgitte Langkilde Jacobsen - breddeområdet:
•
•

Folkeoplysning, tilskud, medlemsregistrering, Conventus, …
Lars Brønserud - bredde: faciliteter, foreningsudvikling,
projekter, side events, Idrætsrådet, …
Keld Vestergård - elite: talent og elite, Team Danmark aftale,
samarb. med idrætsklasser, morgentræning, mv.

• Kasper Findahl og Lars Brønserud fra
Fredericia Kommunes stab understøtter
Idrætsrådet.
• Tid ind i rådet er ikke defineret

• Resten af Idrætsrådet er frivillige ildsjæle.
• Vigtigt med lokal repræsentation samt
relevante repræsentanter, der kan bringe
noget ind og ud i de organisationer, som
vedkommende repræsenterer.

Samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget
• Fremadrettet politisk repræsentation ved formand og
næstformand fra Kultur- og Idrætsudvalget.
• Høringspart ved behov jf. det politiske mandat.
• Formandskabet holder årlige 2 møder med Kultur- og
Idrætsudvalget:
• På mødet i 2. kvartal rådgiver Idrætsrådet Kultur
& Idrætsudvalget i forhold til idrættens
forudsætninger og bidrager med input til
budgetforhandlingerne i Fredericia
• På mødet i 4. kvartal drøftes planer,
udviklingsperspektiver for det kommende år og
nye muligheder for tværgående samarbejde
inden for idrætten i Fredericia.
• Rådet er dermed direkte talerør for lokalidrætten ind i
det politiske rum.

Undersøgelse af idrætten i Fredericia
Formål:
• Skabe et vidensbaseret grundlag for strategiske valg i det
videre arbejde med idrætten i Fredericia Kommune.
• Generere en statusmåling på borgernes
idrætsdeltagelsesniveau og bevægelsesformer i Fredericia
Kommune med særligt fokus på børn og unge.
• Afdække potentialer for foreningsudvikling og organisering
af idrætten samt potentialer for forbedret samspil mellem
aktørerne på idrætsområdet. Øvrige folkeoplysende
foreninger og skoleområdet kan indgå i denne del efter
nærmere aftale.
Idrættens topmøde lørdag d. 2. april 2022

Idrættens topmøde i Fredericia
Formål:
• Fredericia Idrætsråd ønsker med
topmødet at skabe en god dialog og et
godt samspil mellem alle, der har
interesse i at skabe en positiv udvikling af
idrætslivet i Fredericia Kommune.
• Vi håber at alle, der deltager på
topmødet, vil tage forslag og idéer med
hjem, som kan gøre de forskellige
idrætsaktiviteter for børn, unge, voksne
og ældre i Fredericia Kommune endnu
bedre.
• At bane vejen for en kommende
Idrætspolitik for Fredericia Kommune
samt en tilhørende strategi for området.

5 temaer
Hvordan får vi flere med?
• Idrætsundersøgelsen “Idrætten i Fredericia Kommune” viser, at der er en
lavere idrætsdeltagelse blandt børn og unge i Fredericia Kommune end
sammenlignelige kommuner i Danmark, men viser samtidigt, at der er
potientiale for flere.
• På Idrættens Topmøde sætter vi spot på 5 temaer til en mulig positiv
udvikling af idrætsområdet i Fredericia.

• Rekruttering af frivillige
• Faciliteter, herunder udnyttelse af eksisterende faciliteter samt anvendelse af outdoor
faciliteter
• Frafald blandt de 14-20 årige
• Samspil mellem aktørerne
• Hvordan kan Fredericia Idrætsråd støtte idrætslivet bedst muligt fremover?

Forhåbninger ift. foreningslivet i Fredericia
• Fortæl vidt og bredt om dagen
• Deltagelse på dagen – tilmelding foregår på
www.fredericiaidrætsråd.dk senest den 20./3.
• Involvering i dagens temaer
• Efterbehandling af dagens temaer – gerne i samråd med Idrætsrådet
• Mere understøttelse af den lokale breddeidræt
• Flere Idrætskonsulenter
• Mere samspil på tværs af kommunen

