Idrætsrådet
Dagsorden
Referat

X

Mødested:

Fredericia Idrætscenter

Mødedato:

30.01.2019

Mødetidspunkt:

kl. 17:00-19:00

Konstituerende møde Idrætsrådet
Mødeleder:
Kristoffer Riddersholm

Referent:
Kultur & Idræt

Gæster:
Lars Ejby Pedersen

Deltagere:
Tony Brazil
Bent Jensen
Charlotte Høgedal
Bodil Schelde-Jensen
Martin Schubert
Alex Falkenstrøm
Elna Schakmann
Andreas Thoustrup
Fraværende:
Nils Skeby
Jacob Falkenby
Ungebyrådet rep.
Afbud:
Lisa Mikkelsen
Kultur & Idræt:
Kristoffer Riddersholm

Referat:
1. Velkomst v/ Lars Ejby Pedersen, Formand Kultur & Idrætsudvalget
2. Præsentation af rådets medlemmer

3. Valg af formand
a. Martin Schubert blev valgt som formand
4. Valg af næstformand
a. Charlotte Høgedal belv valgt som næstformand
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5. Overordnede rammer for rådets arbejde:
a. Forslag til forrentningsorden godkendt (jf. bilag 1).
b. Kommende møder for foråret 2019:
 Onsdag d. 20. marts. kl. 16.00-21.00.
 Onsdag d. 15. maj kl. 17.00-19.00
Rådet har besluttet at begynde arbejdet med et temamøde, hvor en facilitator, som har kendskab
til idrætslivet og har erfaring med at arbejde med andre idrætsråd samt procesarbejde, inviteres.
Kultur & Idræt finder en person til opgaven og konfimrerer aftalen i dialog med formandskabet.
6. Evt.
a. Idrætsrådet deltager i Årets Idrætsfest den 5. februar, hvor rådet præsenteres på scenen
efter Kultur- og Idrætsudvalgsformandens tale. Idrætsrådet uddeler ydermere gavekort i
forbindelse med medaljetagere.
b. Referat/tilbagemedlinger til de respektive baglande. Rådet skal forholde sig hertil på
næstkommende møde.
c. Forslag til fast afsluttende punkt på dagsorden: Kommunikation, hvordan melder vi ud?
d. De enkelte medlemmer sender mailadresse samt telefonnumre til Kristoffer, som sender
en fælles medlemsliste (kontaktliste rundt).
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Bilag 1

Forretningsorden for Idrætsrådets møde
(Forslag)
1. Konstituering
Idrætsrådet konstituerer sig med formand og næstformand for valgperioden.
2. Idrætsrådets møder
Rådet afholder møder 3-4 gange årligt.
Formanden (ved sekretariatet) sørger for, at dagsordenen og eventuelt bilagsmateriale, der
fremlægges til brug for Rådets arbejde, sendes til medlemmerne senest 7 dage forud for
hvert møde.
Rådets møder ledes af formanden, og ved vedkommendes fravær af næstformanden.
Rådet kan selv udpege op til 2 medlemmer, som deltager i rådet i en længere periode.
Rådet kan ad hoc supplere sig med særligt sagkyndige. Disse har ikke stemmeret.
3. Beslutninger
Rådet er det samlende organ for idrættens aktører – foreninger, faciliteter og det
selvorganiserede område. Rådet sikrer, at der sker fremdrift på idrætsområdet i forhold til
den gældende idrætspolitik og udformer selv handlingsplaner for fremdrift og udvikling
samt sikrer sig udførelse af de beskrevne opgaver.
Idrætsrådet er høringspart i politiske oplæg og strategier for alle sektorer, hvor idræt, sport,
motion, bevægelse og sundhed indgår.
4. Protokol (referat)
Der føres referat over Rådets drøftelser og beslutninger. Af referatet skal fremgå;
- Tid og sted for mødet
- Hvem der har deltaget
- Dagsorden
- Hvad der for hvert enkelt punkt er besluttet.
Referatet udsendes til rådet indenfor 7 hverdage efter mødets afholdelse.

5. Drift
Administration og protokollering (referat) af Idrætsrådets møder varetages af Kultur &
Idræt.
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6. Ændring af forretningsorden
Ændring eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af rådets medlemmer
stemmer herfor.
Ændres forretningsordenen, skal den ajourførte forretningsorden underskrives af alle rådets
medlemmer.
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Bilag 2
Medlemmer Idrætsrådet
Nils Skeby (udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget)
Lisa Mikkelsen (udpeget af Børne- og Skoleudvalget)
Tony Brazil (udpeget af Sundhedsudvalget)
Bent Jensen (udpeget af Business Fredericia)
Bodil Schelde-Jensen (udpeget af Fredericia Idrætscenter)
Charlotte Høgedal (udpeget af de fire selvejende haller)
Vakant (udpeget af Ungebyrådet)
Martin Schubert (valgt I FIC/Midtby)
Jacob Falkenby Nielsen (valgt I Erritsø, Snoghøj, Sanddal)
Alex Falkenstrøm (valgt I Bredstrup, Pjedsted, Egum)
Elna Schackmann Mathiasen (valgt I Taulov, Skærbæk, Herslev)
Andreas Thoustrup (valgt I Trelde, Egeskov, Bøgeskov)
Sekretær: Kristoffer Riddersholm (Kultur & Idræt, Fredericia Kommune)
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