Referat
Fredericia idrætsråd
Dato:
Sted:

8. Juni 2022
Elbohallen kl. 17.00-19.30

Deltagere:

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

Afbud:
Mødeleder:
Referent:

Punkt
1.

2.

Beskrivelse
Velkommen
Lokalt fokus på idrætten i lokalområdet: Taulov
Status og drøftelse af foreningsmiljøet og lokal idrætten.
Hovedforeningen i TSIF er konstrueret så formandsskiftet går på skift mellem afd. formændene i
de selvstændige enstrengede foreninger (BMX/ Håndbold/ Skydning/ Billard/ Fodbold) badmintonklubben ikke med. Fungerer OK og samarbejder nogenlunde. TSIFs Støtteforening
giver hvert år et solidt økonomisk tilskud til hver afd. ift. deres medlemstal. Ca. 1300
medlemmer i alt i TSIF.
Orientering - Siden sidst v. Idrætsrådets formand
A. Indstilling af vedtægter for Fredericia Idrætsråd – herunder lokale repræsentanter efter
nov. ´22 samt øvrige udpegninger.
Elna (rep. fra Taulov-Skærbæk) stopper i IR – har forsøgt at finde erstatning uden held. Denne
udfordring skal IR/ Elna arbejde videre med efter sommerferien.
Ib repræsenterer fremefter Midtby området
Vakante pladser: en rep. fra de kommunale haller (NN), ungebyråd repr. (NN), Handikapomr.
Forslag fra Alex: laves en markedsføringsvideo om Idrætsrådet. Alex indkalder Elna og Tony

Tid

Tovholder

20

Tony

10
Tony

Alex

B. Samspil med Fredericia Elites bestyrelse
Tony haft møde med Søren Andersen om evt. synergi og fælles tanker (fx bæredygtige
børneidrætsmiljøer). Byder ikke for nuværende ind som bestyrelsesmedlemmer i hinandens
bestyrelser, men holder i stedet et par årlige fælles møder.
C. Info om ansættelse af ressourceperson til understøttelse af rådets arbejde
Det er besluttet i KIU, at der ansættes en Foreningskonsulent. Slås op i aug. – formodentlig med
opstart pr. 1. okt.
D: Deltagelse i Idrætsmødet i Aalborg
4-5 personer fra IR deltager ved Idrætsmødet og tager relevant info med hjem
3.

Orientering v. Kultur og Idrætschef Fredericia Kommune
Til november starter processen med formulering af ny kommunal Vision, herunder udvikling af
ny Idrætspolitik. Vigtigt IR bidrager ind i denne proces.
A. Projekt Lets Go
Forløb 3 er nu afsluttet (15 foreninger -162 tilmeldinger fordelt på 37 profiler) og evaluering
pågår. Stor effekt med håndholdt/ fysisk markedsføring i 5. klasserne. i kommunen.
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B. Nye facilitetsønsker
Det er et stort ønske, vi i Fredericia får udarbejdet en samlet facilitetsstrategi (fx inspiration fra
Holstebro Kommune) - i samarbejde med IR og foreningslivet.
I forvaltningen modtager vi løbende nye facilitetsønsker: ny kunstgræsbane i Taulov/
Motorsportscenter/ Kampsportsanlæg/ oa..indtil vi har en egentlig facilitetsstrategi
systematiserer vi sådanne henvendelser ved at bede ansøger udfylde et oplysningsskema.
C. Info om KUIs beslutning for priser i Erritsø Ketchercenter
Indstillingen blev fulgt at KUI – efter indstilling fra både foreninger og IR.
Indvielses dato pt. ubekendt, men kommer senere.
D. Kommende Idrætsevents
18. juni Kids Mud Race i samarb. m. Firmamotion (375 deltagere fra 1. kl. – super flot!)
22. Jun VM Skole O-løb – samarbejde med FROS, Ullerupbæk skolen & TGTG
28. Jun VM i Orienteringsløb i Fredericia
4.

5.

6.

7.

8.

Økonomi v. idrætskonsulent
A. Opfølgning - status pr. 31.5.22 (bilag 1)
B. Budgetudkast med posteringer (bilag 2)
Idrættens Topmøde 2023
A. Til kalenderen: Idrættens Topmøde 2023 bliver lørdag d. 28 januar kl. 9 – 13
Husk at tænke ny Idrætspolitik med ind som tema.
Efterbehandling Idrættens Topmøde
B. Status på Efter efterskoledagen 27. august kl. 12.00-14.30
3 tilmeldte info-møde d. 13. juni (teams)
5 tilmeldte deltagere til arrangementet d. 27. juni
-Alle idrætsforeninger inviteres og er velkomne.
-Juridisk bøvlet at få fat i elevers mailadresser> evt. gennem UU vejledere i stedet.
-Facebook opslag efter sommerferien. Overvejelse om det giver mening at sigte efter ´unge
målgruppen´ (ikke kun efterskole elever) for at ramme en større/ bredere målgruppe.
-OBS: Gym-startfesten
Efterbehandling Idrættens Topmøde
C. Præsentation, formulering og udvælgelse af Strategispor for Idrætsrådet (bilag 3)
Følgende 4 strategispor for IRs arbejde 2022-25 blev valgt:
 Frivillighed (forenings drift, faste & flow frivillige, post corona, mv.)
 Flest mulige i bevægelse (gennem foreningsidræt, events, mv. …)
 IR som bindeled (workshops, netværksmøder, de gode historier, relationen til
politikerne, …)
 Ny Kultur- & Idrætspolitik
Evt.
- IR forventer byrådet får en præsentation af rådets arbejde og handlinger efter sommerferien
- Forslag om der laves en fredericiansk introducerende film om Fredericiansk foreningsidræt på
fremmedsprog (se inspiration (204) Welcome to Køge Football Club - english speak -

YouTube)
9.

Punkter til næste møde:
Handleplan for Idrætsrådets Strategispor
Resort områder/ opgaver defineres til hver udvalgsperson
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Kommende Idrætsråds møder:
Uge 36
Onsdag d. 7. september
Uge 45
Onsdag d. 9. november

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
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