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Referat
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Mødested:

Hotel Fredericia

Mødedato:

21.02.2020

Mødetidspunkt:

kl. 07:00-08:00

Møde Idrætsrådet
Mødeleder:
Kultur & idræt

Referent:
Kultur & Idræt

Deltagere:
Charlotte Høgedal
Tony Brazil
Jacob Falkenby
Alex Falkenstrøm
Lisa Mikkelsen
Kasper Findahl
Andreas Thoustrup
Nils Skeby
Elna Schakmann
Kultur & Idræt:
Kristoffer Riddersholm
Bodil Schelde-Jensen
Afbud:
Jonas Kristensen
Bent Jensen

Ad 1) Forvaltningen orienterede om at Martin har meddelt, at han på grund af sit arbejde ønsker at
fratræde som formand for Fredericia Idrætsråd og helt at udtræde af rådet.
Ad 2) Der er enstemmig opbakning til Nils som ny formand for Fredericia Idrætsråd
Ad 3) Der orienteredes om situationen med en ledig plads for midtbyen/FIC.
Ad 4) Der var enighed om at forvaltningen kontakter den anden kandidat, der ved valget i januar 2019 var
opstillet for midtbyen og tilbyder vedkommende en plads i rådet.
Ad 5) Nils redegjorde for overvejelser over at Idrætsrådet kommer ud til klubber og foreningers
generalforsamlinger for at præsentere Idrætsrådet. Man enedes om at udforme et talepapir, som den
enkelte kan bruge i præsentationen.
Nils og Kristoffer laver oplæg og sender til alle. Det kan bruges til Budskabsfabrikkens arbejde også.
Der blev gjort status på IDANs idrætsundersøgelse, der går i gang 1. marts. Man besluttede at afholde
topmøde efter sommerferien, når der dels har været tid til at arbejde med undersøgelsens resultater, dels
få mulighed for at holde momentum på de emner og idéer et topmøde kan generere.
Den 29. august undersøges som mulig dato for topmøde. Forvaltningen vender hurtigt tilbage.
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Idrætsrådet drøftede aflysningen af Årets Idrætsfest. Der var enighed om at det er uheldigt at man ikke en
gang om året hylder de frivillige kræfter og atleterne. Man enedes om at sende en opfordring til
Kultur- og Idrætsudvalget om at Idrætsfesten genoptages.
Kultur & Idræt 21. februar 2020
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