Referat
Fredericia idrætsråd
Dato:
Sted:

6. April 2022
Erritsø Idrætscenter kl. 17.00-19.30

Deltagere:

Tony Brazil, Alex Falkenstrøm, Ib Østergaard, Torben Eriksen, Leif Præst, Peder Tind, Lars
Brønserud
David Gulløv, Andreas Thoustrup, Elna Schakmann, Kasper Findahl
Tony Brazil
Lars Brønserud

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Punkt
Beskrivelse
Tovholder
1.
Velkommen
Fokus på idrætten i lokalområdet:
Besøg af foreningsrepræsentanter fra Erritsø GIF: Torben Krog, fdm. & Rasmus Frost
Jensen, næst fdm.. De fortæller om foreningens udvikling (i dag 3059 medlemmer,
heraf 2000 u.25/ flerstrenget forening m. 9 afd.), status for lokal idrætten, herunder
udfordringer (halleje, manglende frivillige og trænere) og potentialer (nye
faciliteter).
2.
Godkendelse af referat fra sidst
Referatet godkendt
3.
Orientering - Siden sidst v. Idrætsrådets formand
A. Udpegning af medlem til Fredericia Elites bestyrelse
Idrætsrådet ønsker mere viden om, hvilke konkrete opgaver og forventninger der er
Tony
til bestyrelsesmedlemmet. Forslag om at formandskab for hhv. Idrætsrådet og for
Eliteidrætten mødes 2 gange årligt.
B. Andre udpegninger
Vi skal alligevel ikke udpege 2 stedfortrædere til Folkeoplysningsrådet
C. Ansættelse af ressourceperson til understøttelse af rådets arbejde
Idrætsrådet beslutter ikke selvstændigt at ansætte en person, men i stedet købe
ressourcer (for 200.000,-/ årligt) til hjælp til løsning af konkrete opgaver hos
Fredericia Kommune. Tony bemyndiges til dette.

4.

D: Deltagelse i Idrætsmødet i Aalborg – 22.-23. juni
De af Idrætsrådets medlemmer, der ønsker at deltage i Idrætsmødet, melder sig til
hos Tony eller Lars – gerne inden udgangen af maj måned.
Orientering v. Idrætsfagchef Fredericia Kommune
(Lars remplacerede Kasper)
A. Projekt Lets Go
Forløb 2 pænt stor tilslutning (122 unikke deltagere i ca. 340 aktiviteter) Forløb 3
starter lige efter påske (uge 16-21). Økonomi: uforbrugte midler fra corona
perioden gør vi søger Novo om forlængelse af projektet i yderligere et år (til og med
2023)
B. Studietur til Viborg Idrætsråd og Holstebro Kommune
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Kasper, Tony og Lars var på en meget inspirerende studietur til Viborg og Holstebro.
Kort gennemgang af deres set up, herunder ressourcer (Holstebro Kommune med
14 Kultur- & Idrætskonsulenter samt Viborgs 8 Idrætskonsulenter).

5.

6.

C. Kommende Idrætsevents i Fredericia
I de kommende måneder foregår der hele 4 idrætsevents i byen:
21. Apr OMBOLD (Jyske mesterskaber i udsatte fodbold)
21. Maj BørneTouren (rekrutterings cykelevent)
22. Jun VM Skole O-løb – samarbejde med FROS, Ullerupbæk skolen & TGTG
28. Jun VM i Orienteringsløb i Fredericia
Det er vigtigt Idrætsrådet er synlig og tilstede også ved events. Rådets medlemmer
bedes melde sig til Lars ift. tilstedeværelse ved events.
Økonomi v. idrætskonsulent
A. Opfølgning - status pr. 30.3.22 (bilag 1)
Taget til efterretning. Der udestår fakturering på ca. 110t., så der vurderes plads i
økonomien til køb af ressourcer til løsning af opgaver for Idrætsrådet som
understøttelse af rådets frivillige arbejde.
B. Behov for udarbejdelse af budget
Specificering af budget udestår. Tony udarbejder
Vedtægter og Forretningsorden for Idrætsrådet
A. Indstilling af vedtægter til Byrådet (bilag 2)
Er vi en selvejende institution eller forening? Hvad er Fredericia Eliteidræt? –
juristerne høres
B. Repræsentation af Ungebyrådet
Ny mulighed for at få unge med, idet Min vil understøtte med at deltage i mødet.
Besluttet at 2 unge skrives med ind i vedtægterne

7.

C. Udkast til Forretningsorden (bilag 3)
Vedtaget – skal ikke godkendes i byrådet. Lægges på hjemmesiden.
Høring: Nyt indendørs ketcher center ved Erritsø Idræts Center – principper for
fordeling af timer og pris
I forbindelse med et nyt indendørs ketcher center ved EIC høres Idrætsrådet om
rådets holdning til rammerne for forenings brug af det kommende ketcher center
(Padel- og tennisklubberne høres også, dels skriftligt, dels på dialogmøde d. 4.4 m.
Kasper Findal og Birgitte Langkilde, Idræt - Fredericia Kommune).
Udspil til model:
 A. 50 – 50 model
Foreninger kan bruge 50% af timerne til foreningsaktiviteter, mens 50%
afsættes til pay and play/direkte booking af borgere.
Det er en forudsætning, at foreningstimer er foreningsaktiviteter med
træner der underviser/leder træningen.
Medlemmers egne træning/selvtræning skal bookes via EIC og til alm.
bookingpris. Der er 4 padelbaner og 2 tennisbaner.
 B. Fordelingsregler (i forlængelse af den gældende halfordelingsmodel).
Padel- og tennisbanerne betragtes som specialfaciliteter, fordi de er de
eneste af slagsen i kommunen, og at alle foreninger (padel hhv. tennis) har
lige adgang til de respektive baner. Tennisklubber har fortrinsret til
tennisbanerne og padelklubber har fortrinsret til padelbanerne. Efter
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8.

træningsønsker fra foreningerne går EIC og evt. forvaltningen i dialog med
foreningerne om at lægge en plan for fordelingen af timerne.
C. Foreningsgebyr (i forlængelse af den gældende prisstruktur for
faciliteter). Foreslås til 75 kr./t. pr. padelbane og tennisbane, idet faciliteten
betragtes som en specialfacilitet, der ikke kan benyttes til andre aktiviteter
end padel og tennis.

Der har tidligere på ugen været afholdt møde med Tennis- og padel klubberne.
Tilbagemeldingen fra disse var opbakning til ovennævnte model. Idrætsrådet
besluttede ligeledes at bakke op om modellen. Tony informerer Kasper.
Efterbehandling Idrættens Topmøde
A. Resultater
Ca. 65 deltagere – heraf ikke mindre en 35 foreningsrepræsentanter
Ift. Rekruttering af deltagere er det en meget vigtig læring: det virker SUPER godt at
ringe rundt til klubberne. Indholdsmæssigt gode temaer og stort engagement.
Mange positive tilbagemeldinger. Virkelig godt arrangement, som bør afholdes
årligt.
Tony sender materialer fra mødet ud til deltagerne.
Lars rundsender til alle foreninger
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B. Fremadrettet Strategi & handleplan for Idrætsrådet
Overordnet: Idrætsrådet skal primært agere ´oppe i helikopteren´ – dog også behov
for enkelte konkrete indsatser (jvnf. Michael Andersens opsamling på Idrættens
Topmøde).
Vi har identificeret, at det er meget vigtigt vi som Idrætsråd hurtigt følger op på
Idrættens Topmøde med konkrete handlinger overfor deltagerne/ foreningerne.

9.

10.

Følgende konkrete input blev foreslået fremtidige indsatser:
-Hvert andet år få udarbejdet analyse, fx en opdateret udgave af Idan undersøgelse
(fx Fredericias Bevægelsesvaner)
-Idrættens Topmøde hvert år (måske i mindre skala)
-2 årlige Workshops (fx temaer som kontingent, faciliteter, …)
-Kommunikationsstrategi
Tony, Ib, Lars udarbejder konkret forslag til indsatser.
Evt.
Peder - HUSK: 11. maj - Kommunen inviterer foreninger til Visionsdag – opfordring
til at alle deltager og idrætten holder sig til med input.
Besøg af Niels Martin Vind. Opfølgning på forslag om ´Efter-efterskole Idrætsdag´
(en markedsplads, hvor foreningerne lørdag d. 20 aug. Kl. 12-15 kan præsentere
deres idræt overfor unge gymnasieelever mellem 15-18 år + platform for at få de
unge i gang igen efter et år væk på efterskole. Fredericia Gymnasium bakker op.
Idrætsrådet er positive overfor idéen og gav tilsagn om at indgå i arb.gruppe
(Torben, Ib, Alex) sammen med NMV (tovholder)
Punkter til næste møde:
- Plan for konkrete indsatser (fx Idrættens Topmøde 2023
- Resort områder/ opgaver defineres til hver udvalgsperson
- Medarbejderressourcer til understøttelse af rådets arbejde
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Kommende Idrætsråds møder:
Uge 23
Onsdag d. 8. juni
Uge 36
Onsdag d. 7. september
Uge 45
Onsdag d. 9. november

kl. 17.00-19.30 Elbohallen
kl. 17.00-19.30 Bøgeskov Hallen
kl. 17.00-19.30 Fredericia Idrætscenter

Øvrige arrangementer:
Uge 25
Onsdag d. 22.- Fredag d. - 24. Juni Idrætsmødet/ DM Ugen i Aalborg

4

