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Referat:

Kommende hjemmeside for Fredericia Idrætsråd
Der er indhentet tilbud fra Budskabsfabrikken om at skabe content (dynamisk) på en kommende
hjemmeside. Tilbuddet omhandler også en facebook side og en linkdin profil. Pris: kr. 5000,-/mdr. I
stedet for 1 år eller en fast aftale besluttede Idrætsrådewt at indgå en aftale om en opstartsfase på 6
mdr.
Rådet drøftede, hvordan rådet fremadrettet skal håndtere siden og henvendelse via eksempelvis
Facebook. Punktet blev ikke drøftet færdigt, hvorfro det fortsættes på næstkommende møde.
Hjemmeside skal være den primære platform for Idrætsrådet.
Der arbejdes videre med at skabe et logo og der bestilles en fortograf til at komme på næstre møde
for at tage billeder (fælles/individuelt) af idrætsrådet og dets medlemmer.
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Handleplaner
Idrætsrådet prioriterede at arbejde med 2 handleplaner (jf. udkast) for det kommende år:
1. Idrættens topmøde
Idrætsrådet vil afholde et idrættens topmøde lokalt i Fredericia i januar måned 2020.
Topmødet skal bl.a. facilitere dialog om udvikling, udfordringer og muligheder for idrætte i
Fredericia.
Idrætsrådet vil på næstkommende planlægge en arbejdsproces for arbejdet frem mod januar
2020.
2. Ny organisering af foreninger i lokalområderne? Idrætsrådet omformulerede titlen til at
omhanlde nhye samarbejdser foreningerne i mellem. Dette arbejde kan så indlede en
fremtidig opmærksomhed mod mulige (nye) organiseringer/idrætsfællesskaber.
Idrætsrådet beslutter på næstkommende møde en proces for det kommende arnejde med
handleplanen.
Idrætsrådet besluttede i øvrigt at koble en kommende markedsføringskampagne af Idrtæsrådet
til idrættens topmøde med hensyne til lancering af hjemmeside, brug af bannere/roll ups mv.
Eventuelt


Idrætsfesten 2020 – idrætsrådet vil gerne oindgå aktivt i arbejdet omkring idrætfesten og
eventuelt indstifte en pris.



Fotograf til næstkommende møde – Kultur & idræt bestiller.



Organisering, struktur – forretningsorden mm. Idrætsrådet skal sikre det fremadsrettet
grundlag. Kristoffer sender for nuværende til Tony som placere indhold på hjemmeside.
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