Referat

Fredericia idrætsråd
Dato:
Sted:

15. december 2021
Fredericia Idrætscenter kl. 18.30-21.00

Deltagere:

Tony Brazil, Andreas Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Ib Østergaard, Lars Brønserud, Kasper
Findahl.
Elna Schakmann, Torben Eriksen, Lisa Mikkelsen, Leif Nielsen
Tony Brazil
Lars Brønserud

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Punkt
1.
Velkommen
2.
3.

4.

5.

6.

Beskrivelse

Godkendelse af referat fra sidst
Referatet godkendt
Orientering - Siden sidst v. Idrætsrådets formand
A. Præmier uddelt til vindere ifm. Idan undersøgelsen
B. Studietur d. 11. januar for Idrætsrådets formand, idræts fagchef og
idrætskonsulent til bl.a. Silkeborg Kommune og Viborg Idrætsråd
C. Reminder: Husk vi har aftalt en salgsindsats for rekruttering af kommende
rådsmedlemmer til foråret, såfremt man påtænker at stoppe med udgangen af
2022.
D. Tony og Alex har møde med ny udvalgsformand Peder Tind på mandag.
Idrætsrådet opfordrer til politisk deltagelse i Idrætsrådet fremadrettet.
E. Mulig kommende event 1. halvår 2022: ´OMBOLD´- event for udsatte borgere
(psykisk sårbare + hjemløse + misbrugere) - Ombold. Idrætsrådet forventes
inddraget.
F. Idrætsrådets arbejde er pt alene båret af frivillige kræfter, dog understøttet af
sekretær hjælp fra Idrætsafdelingen. Det konstateres, at det ikke er en farbar vej at
drive rådet fremadrettet. Belastningen for rådets frivillige er for stor. Formanden
angiver et stort behov for på kort sigte at få tilført minimum en halvtidsstilling til at
understøtte rådets arbejde. Drøftes på kommende møde.
Orientering v. Idrætsfagchef Fredericia Kommune
A. Nyt byråd
B. VM i orienteringsløb (WOC) afvikles i Trekantområdet i juni – d. 28. juni løbes der
i Fredericia - WOC2022 – Nokian Tyres World Orienteering Championships 2022 in
Denmark
´Idrætsvalgmøde´ - kort evaluering
Rådet drøftede
Idrætsvalgmødet gav gode erfaringer, fik idrætten på dagsordenen og Idrætsrådet
blev markedsført. Klar anbefaling om også ved næste kommunalvalg at holde
Idrætsvalgmøde. Næste gang – brug målrettet markedsføring direkte til potentielle
deltagere. Godt med ekstern tovholder
Drøftelse om deltagelse på Idrætsmøde i Aalborg d. 22.- 26. juni 2022
Rådet besluttede
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Tovholder

Tony/
Alex

7.

Idrætsmødet rigtig godt sted at blive klædt på med viden. Idrætsrådet besluttede at
deltage i det omfang folk har mulighed for det.
Orientering om det videre arbejde med Idrætsvaneundersøgelse
Orientering
A. Tony:
Fælles orientering og gennemgang af IDAN rapporten med nyt byråd d. 18.1.2022
kl. 17.00 - 18.30 (inkl. spisning). Peter Forsberg/ IDAN fremlægger
undersøgelsesresultaterne.

Kasper

B. Kasper:
Orientering
Kasper orienterede om en række strategiske udviklingsmuligheder, som
Idrætsafdelingen har kigget ind i efter sidste Idrætsrådsmøde, herunder eksempler
på konkrete indsatser og tidlig involvering af relevante interessenter (fx separat
orienteringspunkt på førstkommende udvalgsmøder i alle tre fagudvalg) mhp. at
skabe klarhed over den fremadrettede organisering af Idræt i Fredericia Kommune.

8.

Idrætsrådet besluttede
Idrætsrådet udtrykte ønske om at møde det nye Kultur og Fritidsudvalg, gerne
allerede på deres første udvalgsmøde i 2022
Idrættens Topmøde – d. 29. januar 2022
Orientering
A. Planlægning
Møde afholdt m. Michael Andersen (facilitator på Idrættens Topmøde).
B. Invitation
Rådet besluttede
Alle relevante personer i kommunen skal have en invitation. Kasper/LAB udarbejder
en brutto interessentliste. Alle rådsmedlemmer deler invitationen eller sender
navne/ mailadresser til lars.bronserud@fredericia.dk som efterfølgende
distribuerer.
Idrætsforeninger
Alle foreningers kontaktpersoner har fået tilsendt invitation direkte via Fredericia
Kommune. Mailadresserne er foreningernes egne registrerede mailadresser i
Conventus (ca. 250 pers.), så vi er afhængige, af kartoteket er opdateret.
Remindere sendes rundt igen i januar.

Kasper

ALLE

LAB

Uorganiserede
Brugerne af Orange haller > mail til Christoffer Riis med opfordring om at dele
Runners.dk/ Else Warming
Instruktører til skovfitness > opsætning af role up

LAB
Tony
IB

Politikere & unge-byrådet

Kasper

Relevante embedsfolk
Helhedsplanen/ Get2Sport > Kasper Søstrøm/ Anni/ m.fl.
Fritidspas > Min Guldberg/ Ruth Axø/ Gitte Stylsvig Kring/ Susanne Andersen
Stokkendahl
Leder af STU-FGU
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Kasper/
LAB

Andre relevante interessenter identificeres og inviteres
Forbund (Firmaidrætten, DGI Sydøstjylland, DHF konsulent, DBU konsulent, Trekant
samarbejdet,…)
Ledelsen i selvejende haller
Personer fra Michael Andersens netværk
C. Idrætsrådets forberedelse til Idrættens Topmøde
Rådet besluttede
-VENLIG MEN BESTEMT REMINDER: Afhent fra mandag d. 20/12 roll ups i Fredericia
Idrætscenter til opsætning lokalt – henvendelse i FiC-receptionen!
-Deling i de forskellige åbne lokale facebook grupper (fx ´Det sker i Fredericia´)

9.

D. Markedsføring
I starten af det nye år fx 9.-17./ 1 markedsføres eventen (LAB giver reminder til IB)
Evt.
- Tony og Alex mødes med Peder Tind mandag d. 20. december

ALLE
ALLE
IB

-

Kontaktliste på rådet til intern brug
Send dit navn, mail og mobilnummer til lars.bronserud@fredericia.dk

ALLE

-

Planlægning af mødedatoer for Idrætsrådet i 2022
Rådet besluttede
At mødefrekvensen skæres ned til 6 årlige møder
At det er meget vigtigt der arbejdes aktivt mellem møderne!
At fast mødedage er onsdage kl. 17.00 – 19.30
At møderne afvikles lokalt rundt om i kommunen
At der skal defineres klare resort områder/ opgaver til hver udvalgsperson

TONY/
LAB

-

10.

Kasper/
LAB

Engagement i Idrætsrådet
Rådet drøftede
OPRÅB: Der er STORT behov for, at ALLE rådets medlemmer involverer sig
og tager ansvar i arbejdet. Vi står foran nyt byråd/ nyt KF-udvalg/ nye
ansatte samt nye muligheder for idrætten i kommunen - det kræver alles
engagement!
Punkter til næste møde:
- Resort områder/ opgaver defineres til hver udvalgsperson
- Ansættelse af person til understøttelse af rådets arbejde

Kommende Idrætsråds møder:
Uge 3
Tirsdag d. 18. januar
kl. 17.00-18.30 + 18.30-21.00
–Gennemgang af Idan undersøgelsen med byråd + efterfølgende Idrætsrådsmøde
Uge 6
Onsdag d. 9. februar
kl. 17.00-19.30
Uge 14
Onsdag d. 6. april
kl. 17.00-19.30
Uge 23
Onsdag d. 8. juni
kl. 17.00-19.30
Uge 36
Onsdag d. 7. september
kl. 17.00-19.30
Uge 45
Onsdag d. 9. november
kl. 17.00-19.30
Øvrige arrangementer:
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Uge 4
Uge 25

Lørdag d. 29. januar 2022
kl. 9.30-16 > Idrættens Topmøde
Onsdag d. 22.- Søndag d. 26. Juni Idrætsmødet/ DM Ugen i Aalborg
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