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Referat 
Fredericia idrætsråd 
23. juni 2021 
Sted: Fredericia Idrætscenter kl. 07.00-09.00 
 
Deltagere: Tony Brazil, Lisa Mikkelsen, Torben Eriksen, Kasper Findahl, Jacob Falkenby, Andreas 

Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Elna Schakmann og Kristoffer Riddersholm. 
 
Mødeleder: Tony Brazil 
 
Afbud:  Ib Østergaard 

 
 
1. Siden sidst 
Tony indledte mødet med at anerkende glæden ved endelig at kunne mødes fysisk 
igen, hvorfor de kommende møder nu flyttes til aftener kl. 18.30. 
I forbindelse med omorganiseringen i Fredericia Kommune, hvor Kasper 
konstitueres som chef for idræt mangler idrætsrådet en ny næstformand i stedet for 
Kasper. Tony opfordrede rådet til at forholde sig hertil under mødepunkt 5.  

 

2. Nyt fra Idræt 
Kasper orienterede omkring den nye omorganisering i Fredericia Kommune, hvor 
der er etableret et selvstændig fagområde – idræt, som han er konstitueret chef for. 
Området består foruden Kasper af Keld Vestergaard og Kristoffer Riddersholm fra 
det tidligere Kultur & idræt samt Madsbyparken. 
Fredericia Kommune arbejder tæt sammenmed Trekantomraadet omkring 
parasport, hvorfor der netop har været afholdt en arbejdskonference på tværs af 
regionens 7 kommuner. Ydermere inviteres lokalpolitikere fra kommunerne til et 
tværpolitisk møde i august. På mødet skal kommunerne forholde sig til et eventuelt 
samarbejde omkring et katalog, som beskriver de samlede tilbud for målgruppen 
med særlige behov. I samme forbindelse er feriesjov i samarbejde med de 7 
kommuner vært for en sportsskole for målgruppen i uge 31. Feriesjov er i øvrigt 
kommet godt fra land og er klar til at åbne i uge 26 med mere end 100 tilbud til børn 
og unge i Fredericia. 
 

3. Økonomi 
Intet nyt til punktet. Ingen indtægter/udgifter siden sidste møde. 

 

4. Idan undersøgelse 
Idan undersøgelsen ligger klar til at sende ud. Undersøgelsen sker i form af tre 
undersøgelser: 
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 Foreningsundersøgelse 

 Idrætsvaneundersøgelse, voksne (+16 år) 

 Idrætsvaneundersøgelse, børn og unge (4- til 10. klasse) 
Idrætsrådet inddrages efter sommer når de første resultater foreligger på 
næstkommende møder jf. tidsplan: 

 
 
I forbindelse med formidling af undersøgelsen pågår koordinering med Fredericia 
Kommune i uge 26. Selve tidsplanen for presse med mere er vedhæftet som bilag. 
 

5. Idrætsrådet version 2.0 
Tony indledte med at se fremad mod det kommende kommunalvalg og derved også 
idrætsrådets fremtidige sammensætning. Rådet har fortsat et par vakante stillinger: 
lokal rep. fra midtbyen/FIC samt en rep. fra de selvejende haller. 
Rådet drøftede hvorvidt man skulle anbefale Fredericia Kommune, at rådet 
arbejdede med en skæv periode i forhold til byrådsperioden med formålet om at 
sikre overlevering og kontinuitet i arbejdet med idræt. Et forslag kunne være at 
rådet afviklede valg et år efter kommunalvalget. 
 
Lisa Mikkelsen og Elna Schakmann orienterede rådet om, at de ikke ønsker at 
genopstiller/repræsentere rådet for den kommende periode. 
Punktet drøftes videre på næstkommende møde. 
 

Alex Falkenstrøm blev enstemmigt valgt som ny næstformand i idrætsrådet. 
 
6. Kommende begivenheder: Vælgermøde samt idrættens topmøde 
Punktet udgik og drøftes på næstkommende møde i august. 
 
7. Eventuelt 
Rådet besluttede at næstkommende møde afholdes i Taulov – Elbohallen. 
 
 

 
Kommende møder: 
Onsdag d. 25. august kl. 18.30-21.00 
Onsdag d. 13. oktober kl. 18.30-21.00 
Vælgermøde: torsdag d. 11. november 2021 
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Idrættens topmøde: lørdag d. 29. januar 2022 
 
 


