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Dagsorden 

 

  

 

 

Møde Idrætsrådet 

 

Mødeleder: 

Kultur & idræt 

 

Referent: 

Kultur & Idræt 

 

Gæster: 

Birgitte Jakobsen, Fritidskonsulent 

 

Deltagere: 
Nils Skeby 

Tony Brazil 

Jacob Falkenby 

Alex Falkenstrøm 

Elna Schakmann 

Lisa Mikkelsen 

Kasper Findahl 

 

Kultur & Idræt: 

Kristoffer Riddersholm 

Bodil Schelde-Jensen 

 

Fraværende: 

Martin Schubbert 

Charlotte Høgedal 

Bent Jensen 

Andreas Thoustrup 

Jonas Kristensen 

 

 

Referat: 

 
 
1. Velkomst v/ Formanden 
 I fravær af rådets formand og næstformand påtog Kultur & Idræt sig mødeledelsen. 
 
2. Nyt fra Kultur og idræt 
Der er ikke noget nyt siden sidst. 
 
3. Fredericiaordningen v/ Fritidskonsulent Brigitte JAkobsen 
Orienteringen taget til efterretning idet rådet gerne vil have et seperat punkt om Fredericiaordningen til 
drøftelse. 
 
4. Idrættens topmøde 
To forslag til indhold/program for Idrættens Topmøde 2020 er blevet sendt ud med dagsordenen. 
 
Følgende synspunkter og bemærkninger blev fremsat: 

 Begge fremsendte emner er brugbare og interessante. 

 En hel dag og ikke kun en aften! 

Mødetidspunkt:  

kl. 17:00-19:00 

Mødedato:  

09.10.2019 

Mødested: Messe C 
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 Et topmøde som en event, hvor foreningerne kunne møde hinanden.  

 Debatter blandt andet med politikere - Fredericia mangler et forum, hvor foreningerne kan komme 
i dialog med de folkevalgte. 

 Oplæg til dagen forud for topmødet, så foreningerne kan forberede sig. 

 Provokerende indspark, turde sætte tingene på spidsen. 

 Der hvor SIF kørte fast, skal vi tage fat.  

 Ikke kun udfordre politikerne, udfordre foreningerne. 

 En god facilitator er afgørende. 

 Det skal ikke kun henvende sig til foreninger, vi skal huske f.eks. spejderne og de uorganiserede 
fællesskaber. 

 Vi skal blive skarpe på målgrupperne (foreninger, selvorganiserede, politikere m.fl.). 

 Vi skal turde have holdninger! 

 Et succeskriterie er mindst 100 deltagere, som får diskuteret væsentlige ting. 

 Vi vil gerne vide noget mere om udviklingen i foreningslivet i Fredericia, er der sket noget, der tyder 
på nedadgående aktivitet? Stistiske indlæg (lokalt). 

 Inddragelse af deltagerne er væsentlig for et godt topmøde! 
 
Rådet enedes om følgende: 
Der skal mere kant på programmet, der skal fylde en lørdag ultimo første kvartal 2020 fra kl. 9 til 16. 
Programmet skal være spækket med spændende oplæg og holdninger til de to emner, der er fremsendt 
med dagsordenen. Dagen skal ledes af en eller to moderatorer, der kan samle op og forfølge de 
provokerende spørgsmål. Gerne så de supplerer hinanden i forhold til baggrundsviden (nationalt på 
idrætsområdet) og flair for at lede et panel og en debat. Rådet skal selv på banen og stille sig til rådighed 
for dialog 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der i samarbejde med Kultur & Idræt tilrettelægger et program. 
Programmet sendes på mail til rådet til hurtig kommentering og beslutning, så aftaler kan indgås. 
 
Arbejdsgruppen nedsættes med følgende: 
Formand eller næstformand 
Nils 
Alex 
Kasper 
Kultur & Idræt bistår med sekretariatshjælp 
 
5. Hjemmeside/markedsføring 
Jakob orienterer Budskabsfabrikken angående at afvente branding af Idrætsrådet frem mod Idrættens 
Topmøde ultimo marts 2020. 
Kristoffer formidler kontakt Budskabsfabrikken på Elna som sidste medlem til hjemmeside. 
 
Kultur & Idræt 
9. oktober 2019 

 


