REFERAT
Fredericia idrætsråd
20. august 2020, Hotel Fredericia kl. 07.00-09.00
Deltagere:

Nils Skeby, Lisa Mikkelsen, Jacob Falkenby, Andreas Thoustrup, Alex Falkenstrøm og Elna
Schakmann.
Ikke deltaget: Tony Brazil, Lisa Mikkelsen, Bent Jensen, Kasper Findahl og Jonas Kristensen
Referent:

Kultur & idræt

1. Siden sidst:
Nils nævnte Corona-situationens virkning på idrætslivet, som heldigvis ser ud til at komme i gang igen
efter en lang lukkeperiode.
De mange investeringer i idrætsfaciliteter er glædelige, stor ros til de lokale politikere for at gribe
denne mulighed.
Charlotte har trukket sig fra den bestyrelse, hvor hun er valgt, hvilket betyder, at hun også trækker sig
ud af Idrætsrådet. Nyvalg sker formentlig snart. Der skal endvidere vælges en repræsentant for
Midtbyen som afløser for Martin, der trak sig i februar.
Nils omtalte mødet i maj med Kultur- og Idrætsudvalget, hvor Charlotte og Nils fortalte om rådets
arbejde. Der er imidlertid behov for yderligere forventningsafstemning, så Idrætsrådet vil gerne snarest
indbyde formandskabet for Kultur- og Idrætsudvalget hertil.

2. Projekt Let´s Go
Fredericia Kommune har i samarbejde med Fredericia Idrætsråd modtaget projektstøtte på kr. 3 mio.
fra Novo Nordisk Fonden. Kasper B. Pihlkjær og Kristoffer Riddersholm vil præsentere projektet og
efterfølgende sammen med idrætsrådet drøfte rådets rolle.
Idrætsrådet spiller en afgørende rolle i projektet som formidler og kontakt- og bindeled til
foreningerne, ligesom Idrætsrådet skal være repræsenteret i styregruppen.
Selve projektbeskrivelse blev uddelt på mødet.
Idrætsrådets engagement afstemmes efter møde med formandskabet i Kultur- og Idrætsudvalget.

3. Idrættens topmøde v arbejdsgruppe
Der er stadig usikkerhed om afholdelse. Arbejdsgruppen har reserveret lokaler og drøftet forplejning,
men der er ikke indgået aftaler, heller ikke med indlægsholdere. Yderligere afklaring afventer.

4. Idan undersøgelse, status
Kristoffer og Bodil afklarer vedr. udsendelse i august.

5. Islands model, Fredericia Eliteidræt d. 30. september
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Lederforum afholdes om den islandske model, tilmelding til Keld Vestergaard

6. Eventuelt

Kommende møder:
Møde med formandskabet for Kultur & idrætsudvalget (ikke fastlagt)
Tirsdag d. 6. oktober kl. 07.00-09.00
Idrættens topmøde d. 7. november
Tirsdag d. 8. december kl. 07.00-09.00
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