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Til stede: Martin Schubert, Jacob Falkenby, Alex Falkenstrøm, Bent Jensen, Nils Skeby, Lisa
Mikkelsen, Elna Schakmann, Kasper Braatting Findhal og Tony Brazil
Afbud: Andreas Thoustrup, Maria Kristiansen og Charlotte Høgedal
Ad 1)
Formanden bød velkommen
Ad 2) Nyt fra rådets medlemmer og Kultur & Idræt
Nyt fra Kultur & Idræt:
Feriesjov (sommer 2019): I Feriesjovs tilbud var der 1739 børn og unge i alderen 6-18 år, som
deltog. Som noget nyt tilbød Feriesjov DROP-IN aktiviteter, som ikke krævede forhåndstilmelding.
Der var fokus på de lokale idrætsmiljøer, ligesom i 2018. Der arbejdes på et mindre tilbud i uge 42.
Idrætsmødet 2019 (Aalborg). Som noget nyt blev der i august afholdt Idrætsmøde i Aalborg. Målet
er at skabe en pendant til folkemødet på Bornholm. I 2020 afholdes mødet i uge 25. Af emner, som
blev fremhævede på mødet var:
o Parasport (BDFL)
o Idrættens faciliteter
o Den islandske model
Kommuneaftale, Bevæg dig for livet – idræt for sindet: Vi har netop søsat: ”Forpost til idrætslivet”
6 tirsdage med hockey i samarbejde imellem Frederiksodde skole, STU og Kompetencecenteret.
Efter hockey fortsættes med skydning og crossfit (efter uge 42).
Idrætsfestival: Netop afholdt sammen med 14 foreninger og ca. 250 5. og 6. klasser fra
idrætsskolen – Ullerup Bæk Skolen. Den var anden gang vi gennemførte. Hver klasse blev
introduceret til 3 foreningstilbud af 1 times varighed. Efter dagen følges der op med alle elever om,
hvor foreningerne træner og hvem.
IFFD – Idræts- og Fritids faciliteter i Danmark. Fredericia har netop tegnet et medlemskab for
det kommende år. Fredericia Kommunes 5 haller er meldt ind som medlemmer.
”IFFD ønsker at skabe netværk mellem alle danske kommuner med fokus på idræts- og
fritidsfaciliteter, således at både politikere og driftsfolk får et talerør, og et sted, hvor de kan
udveksle erfaringer og hente viden om både gode og dårlige erfaringer med udvikling og
planlægning af faciliteter”.
Der var ikke nyheder fra rådets medlemmer.
Ad 3) Wannasport

Bookingsystemet Wannasport kører på andet år som en kommuneaftale, der er gratis for haller og
øvrige faciliteter. Det første år var ordningen finansieret af SIF og Fredericia Kommune, det andet
år finansieres af Fredericia Kommune med Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning om, at der skal
findes en ny finansieringsmodel. Thijs Van Tiburg, Wannasport, præsenterede konceptet og
produktet.
Det blev efterfølgende drøftet og Idrætsrådet besluttede ikke at finansiere det kommende år på en
kommuneaftale. Ønsker den enkelte hal eller anden facilitet at fortsætte med at tilbyde Wannasport
beror det på egenfinansiering.
Ad 4)
Hjemmesiden er blevet udviklet hen over sommeren. Tony præsenterede resultatet, som blev meget
godt modtaget af de øvrige mødedeltagere. Hjemmesiden er klar, når billederne af
rådsmedlemmerne er kommet på. Andreas Dyhrberg skal understøtte hjemmesiden og Facebook
med blandt andet idrætshistorier. Der er indgået en kontrakt på seks måneder, som rådet har
godkendt hvad angår opgave, vilkår og pris. Idrætsrådet mangler logo. Selve indholdet på
hjemmesiden mangler endnu og vil afhænge af Idrætsrådets afklaring af formål og kommende
opgaver/projekter. Et Idrættens Topmøde vil kunne give stof til dette.
Hjemmesiden skal ikke indeholde stof, der skal vedligeholdes.
Markedsføring af hjemmeside og Facebook blev drøftet. Det er ikke et mål i sig selv, at Idrætsrådet
er kendt, men derimod at Idrætsrådet får udrettet noget. Markedsføring skal afvente, at rådet har
noget indhold og noget konkret at kommunikere.
Adresse kunne være fredericiaidraetsråd@fredericia.dk. Rådet ønsker en automail.
Ad 5) Idrættens Topmøde: Fredericia Kommune understøtter med sekretariatsbistand.
Emner, som blev foreslået
1) Idrættens fællesskaber, hvordan fastholder vi børn og unge i idrætslivet?
2) Frivillighed, hvordan hjælper vi hinanden?
3) Indberetning af timer, osv. i Fredericiaordningen
4) Gratis idrætshaller
Kultur & Idræt kommer med programforslag og budget til næste møde i oktober. Programmet skal
favne de to indsatsområder: Dialog om udvikling, udfordringer og muligheder for idrætten i
Fredericia og Nye samarbejdsformer foreningerne imellem.
Ad 6) Idrætsfesten
Idrætsrådet vil gerne stå i spidsen for en pris, gerne Ildsjæleprisen.
Ad 7)
Kultur & Idræt undersøger, hvem der på Fredericia Idrætsråds vegne er tegningsberettiget.
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