Fredericia idrætsråd

Referat

3. november 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, Lars Brønserud og Kasper Findahl.
Tony Brazil
Lisa Mikkelsen og Leif

1. Velkommen til ny Idrætskonsulent, Lars Brønserud
Alle tilstedeværende præsenterer sig
2. Godkendelse af referat fra sidst
Ingen kommentarer
3. Sidste forberedelse af vælgermøde
o Politiske repræsentanter
o Temaer fra Michael og Claus
 Idrætsdeltagelse
 Økonomi – støtteordninger – 611 kroner pr. borger
 Faciliteter – status ønsker og behov i forhold til fremtidens idrætsbillede
 Frivillige – rekruttering, administrativ støtte og videreudvikling
 Samarbejde mellem forskellige aktører – foreninger til foreninger, nærområderne,
skoler til foreninger osv. – hvor kan man samarbejde
o Markedsføring
 Kuglepenne og blokke kommer d. 10.11 – Idrætsrådet pynter selv lokalet op
 Roll Up til hallerne er bestilt
 Folie til ruder osv. er blevet leveret
 Danmark C tv kommer på dagen og filmer hele arrangementet
 TV syd skal inviteres til mødet - Idrætsafdelingen inviterer
o Pressemeddelelse(r)
 PM er godkendt – dog tilføjes der omkring samarbejde med det kommende byråd
o Praktisk på dagen
 Idrætsrådet mødes klokken 18 på dagen for klargøring af lokalet
4. Videre arbejde med Idrætsvaneundersøgelse
o Gennemgang med IDAN sammen med byrådet – Vi indkalder det nuværende byråd og det nye
byråd til en fælles orientering d. 15.12.2021
o Der oprettes et orienteringspunkt på førstkommende udvalgsmøder i alle tre udvalg
o Idrætsafdelingen arbejder med at forberede:
 Bud på strategiproces inklusiv alle interessenter
 Bud på overordnede strategiske områder
 Bud på konkrete strategiske indsatser
o Temaer til Topmøde
o Forberedelse til Topmøde
5. Idrætsafdelingen sørger for indkøb af gavekort
o Gavekort til badeland for 8 skoleklasser
o 10 gavekort a 500 kroner
6. Evt.
o Deltagelse på Idrætsmøde i Aalborg i juni 22
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 Udsættes til næste møde
Julefrokost
 15.12 – Torben sørger for mad og drikke
Medlemskab af rådet indtil 31.12.2022
 I foråret gøres salgsindsats for rekruttering af kommende rådsmedlemmer

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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