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Referat 
Fredericia idrætsråd 
Dato: 9. November 2022 kl. 17.00-19.30 
Sted:  Fredericia Idrætscenter, mødelokale 2 
 
Deltagere: Tony Brazil, Andreas Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Ib Østergaard, Elna Schakmann, René 

Dueholm, Torben Eriksen, Jonas Christensen, David Gulløv, Leif Præst, Jacob Falkenby, Lars 
Brønserud 

Afbud: Lerke Johnsen, Peder Tind, Kasper Findahl, Jimmy Hesselbjerg 
Mødeleder: Tony Brazil 
Referent:  Lars Brønserud 
 
 

Punkt  Beskrivelse 
 

Tid  Tovholder  

1. Velkommen  
Kort præsentation af nye  
Og mange tak for veludført indsats til Elna og Alex (afgående rådsmedlemmer) 

 
10 

 
Tony 

2. Siden sidst - spørgsmål til orienteringen - v. Idrætsrådets formand 
A. Fredericia Idrætsråd er blevet indmeldt i den nystiftede fællesorganisation Danske 
Idrætsråd og Samvirker (DIS).  
B. Regionssamarbejde med andre Idrætsråd (DIF) 
Tony har deltaget i workshop med repræsentanter fra andre idrætsråd i Region 
Syddanmark - arrangeret af DIF. Udover en god dialog med øvrige råd om fælles 
udfordringer omkring frivillighed, gav aftenen også anledning til en god snak med 
DIF’s repræsentanter – herunder Næstformand, Thomas Bach.  
C. Video om Idrætsrådet lavet – kan forhåbentlig give nye lokale repræsentanter ind i 
Idrætsrådet. OBS: må meget gerne deles. 
D. Tony har deltaget i ansættelsen af den nye foreningskonsulent i Fredericia 
Kommune - store forhåbninger til godt samarbejde. 
E. Tony har været i dialog med JS Danmark. De laver interaktive brochurer 
udgiftsneutralt for andre råd og vil tilbyde Idrætsrådet det samme. Tony har 
uddybende møde med dem d. 10.11.22. Ib gør opmærksom på, at materialet ikke 
laver sig selv og det ikke er udgiftsneutralt, så er lidt skeptisk. 
 
Ros for den skriftlige orientering på forhånd – fortsættes gerne. 
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3. Siden sidst - spørgsmål til orienteringen v. Kultur og Idrætschef, Fredericia 
Kommune  
A. Projekt Lets Go.  
Projektet forventes forlænget til 1. juli 2024. Efter sommerferien kørt de mest 
vellykkede Idrætsfestivaller og 6 ugers forløb sammen med foreningerne og med 
bedste tilslutning til dato. 
B. Tilbagemelding Kultur og Idrætsfesten 2023: alle FO, FE, FIR + kulturområdet er 
positive og vil alle gerne deltage. Nu er der nedsat en 5 personers arbejdsgruppe i 
fagafdelingen, der kommer med et udkast. Udkast præsenteres for rådenes formands 
skaber. 
C. Streetsport facilitet. Borgermøde afholdt. Høringsproces på trapperne – 
Idrætsrådet inviteres til at medvirke. 
D. Mikkel Hviid er ansat som ny foreningskonsulent med start d. 1. nov. Fokus bliver i 
høj grad at besøge foreninger, drive netværk og understøtte Folkeoplysnings 
området. 
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Ros for den skriftlige orientering på forhånd – fortsættes gerne. 

4.  Økonomi v. idrætskonsulent  
-spørgsmål eller kommentarer? 
A. Opfølgning - status pr. 2.11.22 (bilag 1)  
B. IRs kontaktperson i kommunen vedr. økonomi (Vivi) er stoppet, ny kontaktperson 
afventer. 
C. Kasper bedes gerne senest 1. dec, undersøge og få skriftlig tilbagemelding på 
tidligere accept at det er OK at overføre uforbrugte midler til næste år. 
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Kasper 

5. Konstituering 
-herunder nyvalg som IRs næstformand og ny Folkeoplysningsrådets repræsentant 
 
Torben valgt som ny næstformand (erstatter Alex) 
Ib valgt som ny Folkeoplysningsråds medlem (erstatter Jacob) 
 
Status på vakante pladser: 
Unge byrådsrepræsentanter vælges indenfor de kommende måneder 
Jacob arbejder på ny repræsentant fra Erritsø 
Alex/ Tony arbejder videre med ny repræsentant fra Bredstrup/Pjedsted 
Der udarbejdes en guide/ procedure for at finde lokale repræsentanter 

15  

6. Intern opgavefordeling i IR 
Opgaver fordelt. Vi afventer fordeling af de sidste opgaver til de nye 
rådsrepræsentanter fra ungebyrådet er med fra og med næste møde. 

15  
Tony 

7. Mødeplan 2023  
Vedtaget. Mødesteder bliver fortsat rundt omkring i kommunen og gerne med besøg 

af gæst udefra. I den forbindelse oplagt vedkommende også forholder sig til 
det strategiske fokus rådet arbejder med (eksempelvis frivillighed). 

5   

8. Status på planlægningen af Idrættens Topmøde 2023 
IB/ Andreas fremlagde programudkast til Idrættens Topmøde 28. januar kl. 9-13.  
Vel modtaget – gruppen arbejder videre. Herunder også bestilling af lokale, 
oplægsholder, markedsføring, mv. Arb.gruppen uddeler hen ad vejen opgaver til 
rådets øvrige medlemmer. Vigtigt alle reklamerer for dagen og prikker til folk!!! 

15  
Arb. 

gruppe 

9. Handleplan til Idrætsrådets strategispor 
Lars kørte en proces med rådet, der frembragte input til konkrete handlinger på de 4 
prioriterede strategiske indsatser for Idrætsrådet. Lars samler og skriver en tekst, der 
kan udgøre Idrætsrådets Handleplan fr 2022-2025, 

60 
 

 
Lars 

10. Evt. 
Jacob: Hvordan er proceduren for udpegning af ny lokal repræsentant? Behov for der 
udarbejdes en fast procedure, som man som lokal repræsentant kan gå ud fra. Lars 
laver udkast. 
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Lars 

10. Punkter til næste møde: 
- Vigtige emner for Idrætsrådet til en ny Kultur- & Idrætspolitik  
- Færdiggørelse af intern arbejdsfordeling 
- Læserbrev – relevant emne? (fast punkt) 

  

 
 
 
 
Forslag til mødeplan for Idrætsrådet 2023:         
Uge 2 Onsdag d. 11. Januar  kl. 17.00-19.30  
Uge 11 Onsdag d. 15. Marts kl. 17.00-19.30 
Uge 23 Onsdag d.   7. Juni kl. 17.00-19.30 
Uge 34 Onsdag d. 23. August kl. 17.00-19.30 
Uge 46 Onsdag d. 15. November kl. 17.00-19.30 
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Øvrige arrangementer:       
Uge 4 Lørdag d. 28. januar Kl. 9.00 – 13.00  Idrættens Topmøde 2023 


