Referat af møde den 19. oktober 2020 mellem Fredericia Idrætsråd og formandskabet
for Kultur- og Idrætsudvalget
Til stede:
Kultur- og Idrætsudvalget: Susanne Bjerregaard Mørck, Christian Jørgensen
Fredericia Idrætsråd: Nils Skeby, Lisa Mikkelsen, Jacob Falkenby, Kasper Findahl, Andreas
Thoustrup, Tony Brazil, Elna Schakmann Mathiesen, Alex Falkenstrøm
Fredericia Kommune: Annemarie Schou Zacho-Broe, Kristoffer Riddersholm, Bodil Schelde (ref.)
Der var udsendt en dagsorden forud for mødet.
Nils bød velkommen og motiverede mødet med Idrætsrådets ønske om at få afklaret dets formål og
virke. På baggrund af udsættelsen af Idan-undersøgelsen og topmødet, som rådet har defineret som
sine hovedopgaver, har rådet behov for afklaring og en tilkendegivelse af, hvordan man politisk
gerne vil bruge rådet. Flere af rådets medlemmer supplerede med eksempler på, at man gerne ville
have været inddraget i processer og beslutninger, ligesom flere tilkendegav ambitioner om, hvilken
betydning et idrætsråd kan have.
Susanne og Christian tilkendegav et ønske om at have et idrætsråd som sparringspartner og
medspiller i opgaveløsninger og at det er vigtigt, at man finder et fælles spor. Man påpegede, at
kommissoriet er meget bredt og ikke så operationelt og derfor muligt at revidere og indsnævre til
gavn for en mere klar og fælles retning.
Annemarie spurgte til samarbejdet og kommunikationen med forvaltningen, som Nils tilkendegav
tilfredshed med. Bredere samarbejder og strategier kan være relevante at arbejde med, f.eks. den
kommende sundhedspolitik, hvor idrætsrådet vil kunne give værdifulde input til arbejdet.
Andre relevante emner blev berørt, f.eks. foreningsstrukturer, børn og unges idrætsvaner, den
islandske model, alt sammen emner, som idrætsrådet gerne vil arbejde med og bidrage med forslag
til løsninger på.
Foruden kommissoriet pegedes der på, det det også vil være relevant at kigge på rådets
sammensætning.
Kultur- og Idrætsudvalget vil på sit møde ultimo november drøfte forventninger og ønsker til
Idrætsrådet og samarbejdet med det. Idrætsrådet vil mødes inden udgangen af året. Kultur- og
Idrætsudvalget tager initiativ til et fælles møde.
Nils afsluttede og takkede for mødet.

Bodil, Fredericia den 21. oktober 2020

