Referat

Fredericia idrætsråd

25. august 2021
Sted: Elbohallen kl. 18.30-21.00
Deltagere:
Mødeleder:

Tony Brazil, Kasper Findahl, Jacob Falkenby, Andreas Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Elna
Schakmann og Kristoffer Riddersholm.
Tony Brazil

Afbud:

Torben Eriksen, Ib Østergaard og Lisa Mikkelsen.

1. Referat godkendt
2. Siden sidst
Bevis for at idrætsrådet har indgået et mikropartnerskab (diplom) placeres på rådets hjemmeside.
Idrætsundersøgelsen er i luften og pågår frem til og med uge 37. I den forbindelse er der udsendt
en PM. Tony har i den forbindelse været i DK TV
Folkeoplysningsråd:
Indsatspuljen har oplevet en massiv tilslutning i forhold til ansøgninger.
Der pågår en evaluering af lokaletilskudsordningen
Fredericia Eliteidræt:
Fredericia eliteidræt er kommet i gang efter sommer og corona. Der er netop startet to nye 7.
klasser på UBS.
FE har modtaget et tilskud til at understøtte og udvikle pigefodbold. Arbejdet pågår sammen med
bl.a. DBU. Den nye kunstgræsbane på vej

3. Nyt fra Idræt

Der er oprettet en midlertidig idræts afdeling i FIC.
Budgetforhandlingerne er påbegyndt og løber frem til og med uge 41.
Der er er søsat et arbejde med at udvikle en sport & event strategi
Afdelingen indleder arbejdet med at organisere og udvikle et kommende idrætsområde

4. Økonomi
Rådet tog budgetopfølgningen til efterretning.
Det blev yderligere besluttet, at rådet fremtidigt modtager budgetopfølgning skriftligt som bilag til
dagsorden.

5. Idrætsrådet version 2.0
1

Vakante stillinger: idrætsrådet har modtaget en henvendelse om, at der indstilles en rep. fra de
selvejende haller.
Der skal klargøres til valghandlinger på den anden side af kommunalvalget. Politisk repræsentation
fremadrettet tages op i KIU efter et kommunalvalg.
Rådet foreslår byrådet, at kommissoriet ændres i forhold til at afholde valg skævt af
byrådsperioden for at sikre overgang i arbejdet. Det foreslås af afholde valg 1 år inde i
byrådsperioden. Punktet ønskes på KIU i januar 2022.
Det er besluttet at ungebyrådet skrives ud som fast repræsentant, men fremadrettet kan tilgå ad
hoc, hvis behovet er der.
Det foreslås, at idrætsrådet fremtidigt beslutter sig for et til to årlige sociale arrangementer med
faglig indhold. Punktet drøftes på næstkommende møde.
Kommunikation:
Der sendes en PM ang. topmøde ud af 3 tempi: uge 47, uge 49 og uge 3.
Plan vedhæftet som bilag?
Alex taler med Ib omkring perspektiverne på kommunikation for rådet fremadrettet.

6. Vælgermøde
Tony og Kristoffer arbejder videre. Der skal bl.a. udsendes en PM i uge 37 & 46. Næstkommende
møde bruges til at planlægge topmødet endeligt.

7. Eventuelt
-

Kommende møder:
Onsdag d. 15. december kl. 18.30-21.00 (årsafslutning og julefrokost)
Onsdag d. 19. januar kl. 18.30-21.00
Onsdag d. 13. april kl. 18.30-21.00
Tirsdag d. 21. juni kl. 18.30-21.00
Tirsdag d. 6. september kl. 18.30-21.00
Torsdag d. 8. december kl. 18.30-21.00 (årsafslutning og julefrokost)

-

Ekstra ordinært møde d. 3.11.21

Kommende møder:
Onsdag d. 13. oktober kl. 18.30-21.00, EIC
Onsdag d. 3. november, FIC
Vælgermøde: torsdag d. 11. november 2021 kl. 19.00.
Idrættens topmøde: lørdag d. 29. januar 2022
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