Referat
Fredericia idrætsråd
Dato:
Sted:

7. september 2022
Bøgeskovhallen kl. 17.00-19.30

Deltagere:

Tony Brazil, Andreas Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Ib Østergaard, Elna Schakmann, Torben
Eriksen, Jonas Christensen, Peder Tind, Lars Brønserud, Kasper Findahl
Niels Martin med via Teams til pkt. 5.
Leif Præst, Gry, Lerke, Jacob Falkenby, David Gulløv
Tony Brazil
Lars Brønserud

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Punkt
1.

Beskrivelse
Velkommen
Lokalt fokus på idrætten i lokalområdet: Bøgeskov
Foreningsmiljøet i Trelde GI ift. organisering, frivillighed og status for lokal idrætten,
herunder udfordringer og potentialer.

Tid

Tovholder

15

Besøg af Paul Lillelund, hovedfdm. for Trelde GI – 100 års Jubilæum i år. Trelde GI er
en flerstrenget hovedforening + med egne afd. bestyrelser og budgetter.
Samarbejder og fungerer nu bedre, tidl. som siloer. Megen udvikling af faciliteter
under Corona.
Medlemsudviklingen; 4 år siden - 360 medl. > 2021 - 230 medl.. Meldingerne til
denne sæson samme tendens. Især ungdomsafdelingen hænger. Nye 0. klasse i Trelle
kun 8 børn startet, men +20 startet i vuggestuen, så forhåbentlig positive udsigter.
Fokus på nye initiativer, også på baggrund af Fredericia undersøgelsen, ved at
aktivere foreningens midler og skabe nye faciliteter (fx padel), der kan organisere de
uorganiserede, familiemedlemsskaber for hele familien, mv. Desuden dialog med
Jonas Christensen ift. medlemmer af udsatte. Vigtigt at hal mv. er åben for
samarbejde. 140 medlemmer i fitness.
2.

3.

4.

Orientering - Siden sidst v. Idrætsrådets formand
A. Oprettelse af Idrætsrådenes Fællesorganisation i Danmark (landsorganisation)
B. Idan Forum – deltaget i temadagen ´kampen om kommunernes gunst´
C. Indvielse af kommunens nye kunstgræsbane ved FIC
D. Film om ´IR – idrættens stemme´
Har været i dialogmøde med Fredericia Motorklub vedr. ny ambitiøs facilitet
Orientering v. Kultur og Idrætschef Fredericia Kommune
A. Projekt Lets Go – i dialog med Novo om projektforlængelse til sommeren 2024.
Svar forventes om 1 mdr.
B. Ansættelse af ny Foreningskonsulent. Jobopslag på trapperne, forventes start 1/11
C. Jacob Falkenby – ansat som ny leder af Madsbyparken
D. Fodbold møde vedr. pigefodbolden før sommerferien - nyt møde efter ferien
Økonomi v. idrætskonsulent
A. Opfølgning - status pr. 31.8.22 (bilag 1)
Før sommerferien fik vi bekræftet, at evt. uforbrugte midler bliver overført.
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5.

Evaluering af Unge Idrætsdagen
Absolut en succes første år – ca. 50 deltagere.
De unge var deltagende - mange spurgte efterfølgende til træningstider.
God opbakning fra foreningerne, der var meget på. Dog brandærgerligt EGIF Fodbold
blev væk, og atletikklubben meldte fra få dage før.
Dato valg (sidste lørdag i august) og opbygning for dagen rigtig god.
Opbakning til at gentage i 2023.

10
Alex/ Niels
Martin
(Teams)

Udviklingspunkter til 2023:
Markedsføring:
-elever er ikke på Facebook > 3x rektorer + 10. kl. leder må sende e-boks beskeder
direkte til de unge.
-personlig kontakt til idr. lærerne
-alle i IR slå noget op i forskellige lokale grupper, så info deles
Tidspunkt:
-fastholdes lørdag aht. foreningernes frivillige ikke skal tage fri fra job
Tovholder:
-1 gennemgående tovholder fra IR (sammen med NM)
6.

7.

Idrætsrådet - rolleafklaring og intern opgaveløsning
Lars: oplæg om IRs rolle og fordeling af udvalgsopgaver, men der var ikke tid til
drøftelser. Oplæg rundsendes som bilag og der indkaldes til kort Teamsmøde
omkring emnet.

30
Lars

Fælles Kultur- og Idrætsfest (Q2 2023)
Peder: KUIs intention er at skabe en fest m. bred tilgang - som forskellige parter
(idræt, kultur, folkeopl.) kan se sig i og fx gerne med fællesskabet i centrum.
Enighed om, at Idrætsrådet er med på den nye model.
IR beslutter at bidrage med kr. 25.000,- til arrangementet (samme som Folkeopl.)
Vigtige punkter for IR:
Målgruppe:
Åben fest - alle frivillige/ tr./ led. i foreninger kan deltage.
Formål:
Give særlig opmærksomhed til frivillige, fejring af hinanden & byen + vise lokal kultur
og idrætter frem
Tidspunkt:
ikke fastlagt (hverdag el. weekend). Måned svært at fastlægge pt. (NB: maj-sept. =
man kan også være udendørs).
Sted:
Forskellige steder drøftet (fx Eksercerhuset, FIC hal 5-6)
Indhold:
anderledes fest end den gamle model (blev lidt langhåret og ikke 3 retters spisning)/
gerne uformelt fx med streetfood / en ´fest med puls´ fx aktiviteter man kan se på
eller evt. deltage i/ hylde og uddele priser fx til de frivillige-fællesskaber-nye
initiativer-…/ evt. uddelinger af egne Idrætspriser (koordineres med øvrige priser)/
underholdning
Inspiration:
fx SportsGalla & KulturPris, ´Fjord-Festivalen´ i Vejle/ Sports Lørdag i Odense
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Lars

8.

9.

10.

11.

12.

Rekruttering til vakante poster – hvad gør vi?
Alex: BPI – laver noget video.
Elna: TSIF – Thomas Jensen mulig kandidat, ellers fortsætter Elna
Tony: Jacob Falkenby fortsætter i IR som repr. for kommunale haller – ny Erritsø
repræsentant skal findes
Lars: Børne og Skole Udvalget drøfter kandidat på næste møde ultimo sept.

10

Idrættens Topmøde 2023 - lørdag d. 28 januar kl. 9 – 13
Andreas, Ib, Elna melder sig til arbejdsgruppen.
Tony + Lars + arb. gruppe holder et formøde (Teams – Lars indkalder) og sætter
rammerne. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet derefter.
Husk: evt. tænke ny idrætspolitik med ind
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Drøftelse af rammer for ´FICNESS´ i Fredericia Idrætscenter
Tony: FICNESS ikke sat i verden for at kannibalisere eller blokere for foreningerne. Fx
kan nyt yoga lokale ikke bookes, produkter kopieres, lokaler navngives FICNESS. Der
er behov for politisk at have et opmærksomhedspunkt omkring rammerne for
FICNESS. Ib: Relevant at FICNESS motiverer kunderne til foreningsdeltagelse. Hvordan
kan faciliteterne være med til at løfte foreningsdeltagelsen.
Peder: 28.oktober afholder Kultur & Idrætsudvalget møde (evt. i FIC), hvor emnet
drøftes.
Evt.
IB: Som eventmager i byen er det blevet rigtig svært (Byg og Ejendom har pr. 1. jan.
2022 overtaget at give tilladelser). Kan være dræbende for det frivillige fritidsliv. Det
skal være nemt at arrangere.
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Punkter til næste møde:
Handleplan til Idrætsrådets Strategispor
Vigtige emner for Idrætsrådet til en ny Kultur- & Idrætspolitik
Mødeplan 2023

Kommende Idrætsråds møder:
Uge 45
Onsdag d. 9. november

kl. 17.00-19.30 Fredericia Idrætscenter

Øvrige arrangementer:
Uge 4
Lørdag d. 28. Januar

kl. 9.00-13.00
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Idrættens Topmøde 2023

Jacob

Arb.
gruppe
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Peder

