
 

1 
 

REFERAT 
Fredericia idrætsråd 
18. juni 2020, Hotel Fredericia kl. 07.00-09.00 
Morgenmad fra kl. 06.30 
 
Deltagere: Nils Skeby, Tony Brazil, Lisa Mikkelsen, Kasper Findahl, Jacob Falkenby, Andreas Thoustrup, 

Alex Falkenstrøm. 
 
Mødeleder: Nils Skeby 
 
Gæster:  Birgitte Jakobsen (Fritidskonsulent K&I) og Morten Gade (Klinik for fysioterapi)  
 
Afbud:  Elna Schakmann, Jonas Kristensen, Charlotte Høgedal og Bent Jensen 
 

 

 
 
Dagsordenspunkter: 
 
1. Siden sidst: 

v/ Formanden 
 

2. Idan undersøgelse 
Status v/ Nils Skeby 
Idrætsrådet forventer efter aftale med Fredericia Kommune at kunne sende udsendelsen ud. 

  
 

3. Idrættens topmøde 
Idrætsrådets skal drøfte dato for det kommende topmøde i efteråret 2020.  
Lørdag d. 7. november alternativ dato. 
Yderligere:  
Opgave: Hvem skal have et indlæg (meningsdannere) 
Booke politikerne. 

 
4. Undersøgelse af idrætslivet under corona 

Idrætsrådet præsenteres for den netop gennemførte undersøgelse af foreningslivets 
påvirkning af corona med efterfølgende drøftelse. 
Gæst: Birgitte Jakobsen, Fritidskonsulent Kultur & idræt 
 
Der anbefales, at idrætsrådet tilskynder en udmelding på, hvornår man som forening kan 
forvente at få svar på kommunens beslutninger/konklusioner. En dato fra det politiske niveau. 
”Vi forventer, at omkring 1. oktober (eksempelvis) har vi et svar til jer”. Opkrævninger er holdt 
hen, så forventningen om at skulle betale er ikke nødvendigvis til stede. 
 
Hvad er tilbagemeldingerne på diverse generalforsamlinger. 
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IDET DER IKKE ER SENDT OPKRÆVNINGER PÅ HALLEJER ER DER EN FORUDINDTAGET 
FORVENINTNING OM IKKE AT SKULLE BETALE. 
Hvad er det største problem med corona – folkesundheden 
Idrætsrådets medlemmer melder ind, hvad det generelle billede er ude i idrætslivet.  
 
Kunne et gratis idrætstilbud i eksempelvis oktober måned  
 
Fælles resume til foreningerne inden sommer. 

 
 

5. Idrætsskadesklinik i FIC 
Morten Gade kommer og præsentere et oplæg om skadesklinik i Fredericia Idrætscenter. 
Gæst: Morten Gade Christensen 
Etablering af skadesklinik 
Mulighed for gratis screening og favne bredden. Tilbuddet eksistere ikke i Fredericia i dag. 
 
 

6. Kommunikationsstrategi  
Opfølgning v/ Tony Brazil 
 

 

7. Genoptagelse af deltagelse på generalforsamlinger 
Idrætsforeningerne genoptager de udsatte generalforsamlinger, som var aflyst i foråret i 
forbindelse med COVID-19. Drøftelse: Skal idrætsrådet deltage? 
 

 

8. Nyvalg i FIC/Midtbyen 
Udsat pga. corona. Valget forventes gennemført i det tidlige efterår 2020. Hvornår og 
hvordan? 
Det er ikke muligt at genoptage mødeaftalerne for rådets medlemmer, men rådet vil prioritere 
de møder og de enkelte medlemmer i forvejen deltager i inden sommer. 
Udsættes til timefordelingsmøde i FIC. 

 

9. Eventuelt 
Idrætsrådet er forundret over ikke at være inddraget i mange af de anlægsinvesteringer, som 
idrætten er tilgodeset i forbindelse med an annullering af anlægsloftet. 
 Idrætsrådet skal oparbejde et gensidigt samarbejde med det politiske niveau. 
Rådets repræsentation generelt.  Det er væsentligt. 
Repræsentant for Ungebyrådet, har det interesse – Kristoffer tager kontakt. 

 
 

 
Kommende møder: 
Torsdag d. 18. juni kl. 07.00-09.00 (deltagelse v/ Idan, præsentation af rapport udkast). 
Torsdag d. 20. august kl. 07.00-09.00 
Tirsdag d. 6. oktober kl. 07.00-09.00 
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Idrættens topmøde oktober 
Tirsdag d. 8. december kl. 07.00-09.00 


