Fredericia Idrætsråd
Dagsorden
Referat

X

Mødested:

Erritsø Idrætscenter

Mødedato:

15.05.2019

Mødetidspunkt:

kl. 16:00-18:00

Konstituerende møde Idrætsrådet
Mødeleder:
Martin Schubbert

Referent:
Kultur & Idræt

Afbud:
Nils Skeby

Til stede:
Tony Brazil
Charlotte Høgedal
Martin Schubert
Alex Falkenstrøm
Andreas Thoustrup
Jacob Falkenby
Maria Kristensen
Lisa Mikkelsen
Kultur & Idræt:
Kristoffer Riddersholm
Bodil Schelde

Bent Jensen
Elna Schakmann

Referat:
Ad 1)
Formanden bød velkommen
Ad 2)
Rådet drøftede det udsendte forslag til kommissorium, og enkelte bemærkninger blev det besluttet. Man
ønsker at beslutte en handleplan for rådets arbejde 2019-2021 hvilket bliver punktet på næste møde.
Kultur & Idræt kommer med oplæg.
I forhold til repræsentation ønsker rådet at de to SIFs repræsentanter i Folkeoplysningsrådet indbydes til
Idrætsrådets møder.
Der kan komme andre projekter, der vil være relevante for Idrætsrådet at være repræsenterede i . Kultur &
Idræt er opmærksomme på det.
Ad 3)
A) I Folkeoplysningsrådet sidder to repræsentanter fra det tidligere SIF, de indbydes til møderne i
Idrætsrådet.
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Friluftsrådet kunne have en repræsentation fra Idrætsrådet.
B) Viborg blev nævnt med eksempel på, hvordan et idrætsråds har lokal kontakt. I Viborg har hvert medlem
tolv foreningskontakter.
Det er vigtigt at være til stede lokalt og bringe de ting, der rører sig, ind til Idrætsrådets bord. Man kunne
bede om foretræde for de flerstrengede idrætsforeninger. Rådet skal tænke utraditionelt, hvis det vil ses og
komme til at betyde noget. Man kunne overveje at invitere til dialogmøder forud for rådets ordinære
møder.
På næste møde besluttes, hvordan vi arbejder repræsentativt. Rådet vil gerne mødes rundt omkring.
Ad 4)
Besluttet jvf. ovenstående. Man drøftede parasport, strategi for udsathed, idræt for sindslidende. Skal de
pågældende områder repræsenteres i rådet? Skal besluttes.
Ad 5)
Næste møde mandag den 24. Juni kl. 17.00-19.00, hvor handleplanen besluttes.
Møderne afholdes herefter den anden onsdag i følgende måneder: september, oktober, december, januar,
marts og maj. Kristoffer booker.
Mødet den 9. oktober udvides, så rådet kan besøge forberedelserne til det store E-sports-arrangement i
MesseC.
Ad 6)
Forskellige muligheder blev drøftet:
Facebook og/eller hjemmeside.
Orientering om idrætsrådet i lokale aviser.
Det er vigtigt at få lavet en hjemmeside, som kan fungere som en informations- og kontaktplatform med
mødereferater, kontaktmulighed osv.
En selvstændig hjemmeside med domænenavnet Fredericia Idrætsråd vil nok være mere besøgt, end en
hjemmeside i Kommunens regi.
Vi kan beslutte at bruge penge på en ekstern leverandør.
God idé at opstille banner i hallerne med info om og billeder af Idrætsrådet.
Tony, Alex og Jacob samarbejder om et forslag til en mockup og info om drift mv. på hjemmeside til næste
møde.
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Ad 7)
Kultur & Idræt orienterede om følgende:
Opslag af stilling som leder af MadsbyParken. Madsbyrådet arbejder med at undersøge muligheden for at
etablere et cykelspor i parken. Fredericia Kommune har indgået aftale med DGI og DIF og Dansk Arbejder
Idrætsforbund om parasport. Feriesjov i gang snart, tilmeldinger starter den 1. juni. Der gøres en ekstra
indsats for at få feriesjov ud i lokalområderne. Fredericia Eliteidræt har holdt temadag om talentforståelse
og hvordan griber man det an i idrætslivet.
Ad 8)
Intet
Kultur & Idræt, 21, maj 2019

3

