Referat

Fredericia idrætsråd

13. oktober 2021
Sted: Erritsø Idrætscenter kl. 18.30-21.00
Deltagere:
Mødeleder:
Afbud:

Tony Brazil, Kasper Findahl, Andreas Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Elna Schakmann, Ib
Østergaard, Torben Eriksen, Leif Præst og Kristoffer Riddersholm.
Tony Brazil
Lisa Mikkelsen og Jacob Falkenby

1. Velkommen til ny rep.
Leif blev budt velkommen og præsenterede sig selv, hvilket de øvrige råds
medlemmer også gjorde. Leif indtræder i den vakante stilling som repræsentant for
de selvejende haller, hvor han er medlem af FU i Elbohallen.
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt!

3. Siden sidst
-

-

-

Formanden: Tony deltog i august på Idrætsmødet i Aalborg. Der var mange interessante
tendenser, som kunne give spændende snakke i forhold til idrætten. Bl.a. var der temaer
som hvor bevæger økonomien sig hen og hvordan samler man flere idrætter administrativt
og familiært.
Tony har lavet en aftale med Viborg idrætsråd om at komme på besøg.
Folkeoplysningsrådet: På sidste møde blev der drøftet ansøgninger til indsatspuljen. Rådet
enedes om, at midler skal tilgå udstyr primært til børn. Alle midler på ca. 240.000,- er
uddelt. Derudover afholdte FO sin udskudte nytårskur (qua corona), hvor rådets 6 priser
blev uddelt for året 2020.
Fredericia Eliteidræt: Sæsonen er godt i gang. Ca. 140 børn og unge dyrker deres idræt
bland andet via FE. FE er tilgodeset med kr. 350.000 i det kommende budget
(huslejefritagelse).

4. Nyt fra Idræt
Birgitte redegjorde for Folkeoplysningsrådets indstilling om ændring af 25 års reglen i Fredericia Kommune
(jf. Bilag).

Præsentation af
lokaletilskud og 25 års reglen - oktober 2021.pptx

Fredericia idrætsråd tager Folkeoplysningsrådets indstilling om at ændre på reglen til efterretning og
signalere, at idræt skal være for alle igennem et helt liv.
1

Kasper orienterede om DIF’s nye undersøgelse af idrætten, hvor Fredericia Kommune polacres på en
samlet plads som nummer 80 - Link til undersøgelse:
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2021/10/20211011_stordifundersgelserang
ererkommunerne
Derudover har Byrådet vedtaget det kommende budget, hvor idrætsområdet tilgodeses med:
- 0,5 mio til IFS
- 0,5 mio til nyt klubhus (Fredericia FF 2022) og 5,0 mio i 2023
- 0,5 mio til Dronningepladsen
- 2,9 mio til opgradering af lys på Monjasa Park
Kasper orientere omkring den igangværende proces i administration, hvor der tales om udvikling af
idrætten i Fredericia. Idrætsrådet inviteres til at drøfte dette på et kommende temamøde i november

5. Økonomi

Budgetopfølgning idrætsråd 6. oktober 2021:
Indestående: kr. 467.000,Kommende udgifter:
Idan: kr. 163.000,- 2. rate
Borgerudtræk: kr. 5.745,Præmier (gavekort Fredericia Shopping): kr. 5.000,Elbohallen kr. 2500,Forventet indestående: kr. 290.755,-

6. Status Idan undersøgelse

Idan fremsender første udkast til Tony og Kasper mandag i uge 43.

7. Vælgermøde

Der udsendes en reminder om deltagelse fra de politiske partier. Der er 5, som har tilkendegivet
deres deltagelse i panelet.
Michael Andersen forestår det forberedende og indledende arbejde med afsæt i Idan
undersøgelsen. Temaer og overskrifter sendes efterfølgende til rådet.
Ib arbejder videre med et oplæg til markedsføring og annoncering af vælgermødet.
Rådet drøftede hvordan der sikres deltagelse. Det besluttes at der skrives et udkast til en
interesseliste for deltagere (bruttoliste). Torben fordeler kontakter iblandt rådets medlemmer.
Rådet har besluttet at bestille kuglepenne, blokke polo shirts til selv mødet.
Rådet besluttede at holde fast i mødet d. 3. november til at drøfte og forberede vælgermødet.

8. Idrættens topmøde
Rådet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Andreas, Torben og en rep. fra idræt.
Arbejdsgruppen præsentere en plan på næstkommende møde.

9. Fordeling af kommende opgaver i rådet
Jf. Bilag

Kopi af Fredericia
Idrætsråds opgaver Opdateret 131021.xlsx

2

Evt.

Tony foreslog, at rådet deltager på sommeren Idrætsmøde i Aalborg 2022 d. 22. og 23. juni. Punktet drøftes
på næstkommende møde.
Kommende møder:
Onsdag d. 3. november
Vælgermøde: torsdag d. 11. november 2021
Onsdag d. 15. december kl. 18.30-21.00 (årsafslutning og julefrokost)
Onsdag d. 19. januar kl. 18.30-21.00
Idrættens topmøde: lørdag d. 29. januar 2022
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