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REFERAT 
Fredericia idrætsråd 
5. maj 2021, Elektronisk afvikling af møde via Microsoft Teams 
 
Deltagere: Tony Brazil, Lisa Mikkelsen, Torben Eriksen, Kasper Findahl, Jacob Falkenby, Andreas 

Thoustrup, Alex Falkenstrøm, Elna Schakmann, Ib Østergaard, Bodil Schelde- Jensen og 
Kristoffer Riddersholm. 

Mødeleder: Tony Brazil 
 
Gæster:  Kasper Pihlkjær  
 
Afbud: Bodil Schelde-Jensen  
 

 

 
Dagsordenspunkter: 
 
1. Siden sidst 

Tony bød velkommen og særligt til nyeste medlem Ib Østergaard, som er udpeget af Kultur- og 

idrætsudvalget. Rådets medlemmer præsenterede herefter sig selv for Ib.  

Tony fortalte at der siden sidst ikke er sket nyt i henhold til outdoorstrategi, men at idrætsrådet 

inddrages som aftalt. Sundhedspolitikken er sat i høring frem til d. 16. maj. Derudover er 

idrætsrådet inviterede til Sund By Netværk arrangement tirsdag d. 11. maj, hvor Tony deltager. 

 
 

2. Nyt fra Kultur & idræt 
Der pågår lige nu en proces omkring omorganisering, hvor der lægges op til et koncernområde 

for Idræt. Fredericia Kommune arbejder på en ny fritidspolitik, hvor der pågår inddragelse af 

inputs i perioden 7. april-10. maj. Fredericia idrætsråd kommer med inputs d. 5. maj. Feriesjov 

er begyndt planlægningen frem mod sommerens aktiviteter. SDU offentliggøre nu den første 

større rapport fra forskningsprojektet ’Danmark i Bevægelse’ med analyser af voksne danskere 

bevægelsesvaner og motiver for at praktisere forskellige typer af fysisk bevægelse (vedhæftet 

som bilag). Fredericia har fået en ny svømmeklub, hvor de to tidligere (DeltaSwim og EGIF 

svømning er fusionere): Fredericia Svømmeklub – en del af EGIF. 
 

3. Økonomi 
Kristoffer fortalte kort, at Idrætsrådet ikke har haft udgifter i indeværende år, hvorfor der fortsat 

er kr. 476.000,-  

Rådet talte om, at drøfte på næstkommende møde om der skulle afsættes en pulje til at støtte 

særlige initiativer lokalt i idrætten i Fredericia,  
 

4. Idan undersøgelse 
Der pågår en drøftelse med Idan omkring de kommende spørgeskemaer til henholdsvis børn & 

unge, foreninger og voksne. Rådet talte om muligheden for at undersøge foreningslivets 

parathed på at tænke fællesskaber og synergier via spørgsmål i foreningsundersøgelsen. 

Tony og Kasper deltager på et møde med Idan d. 17. maj, hvor perspektivet drøftes. 
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Rådet besluttede på næstkommende møde at igangsætte arbejdet frem mod et vælgermøde med 

en idrætspolitisk dagsorden samt idrættens topmøde i forlængelse heraf. Med afsæt i 

undersøgelsen af idrætten ønsker rådet et finde fællesnævnere med det nye byråd omkring 

udvikling af idrætten i Fredericia. 

Vælgermøde: torsdag d. 11. november 2021 

Idrættens topmøde: lørdag d. 29. januar 2022 

 

5. Besøg i foreningerne 
Alex præsenterede et oplæg til introduktion ved besøg i foreningerne. Rådet enedes om, at det 

giver god mening at rejse ud og besøge og tale med foreningerne. Rådet og rådets medlemmer 

udvælger foreninger, som de ønsker at besøge og sender disse til Kristoffer, som samler 

besøgene i en fælle oversigt, som opdateres og sendes til rådets medlemmer. Deadline på 

besøgsrunde 1: 1. juni 2021. 

 
6. Repræsentation af idrætsrådet i Folkeoplysningsrådet 

Jakob og Andreas er valgt til at repræsentere rådet i Folkeoplysningsrådet. Kultur & idræt 

arbejder på deltagelse på næstkommende møde i maj. Jacob og Andreas inviteres til en intro 

forud for. 

 
7. Repræsentation i Fredericia eliteidræt 

Rådet drøftede om Fredericia Eliteidræt skal repræsenteres ind i rådet. Dialogen fortsættes 

imellem formandskabet og Fredericia eliteidræt inden næste møde. 
 

8. Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt. 

 

9. Ny fritidspolitik 
Rådet gav inputs til ny fritidspolitik. 
 

 
 

 
Kommende møder: 
Onsdag d. 23. juni kl. 18.30-21.00 
Onsdag d. 25. august kl. 18.30-21.00 
Onsdag d. 13. oktober kl. 18.30-21.00 
 
 


