
Referat af møde den 8. december 2020 mellem Fredericia Idrætsråd og formandskabet for 

Kultur- og Idrætsudvalget 

 

Til stede: 

Idrætsrådet: Jacob Falkenby, Lisa Mikkelsen, Andreas Stubbe, Alex Falkenstrøm, Bent Jensen, 

Kasper Findahl, Tony Brazil 

Kultur & Idrætsudvalget: Susanne Bjerregaard Mørck, Christian Jørgensen 

 

Susanne bød velkommen til mødet, som var en opfølgning på mødet i oktober, hvor det 

aftaltes, at Kultur- og Idrætsudvalget skulle give en tilbagemelding på samarbejdet med 

Idrætsrådet:  

Der er fuld opbakning fra det samlede udvalg til at Idrætsrådet fortsætter. Udvalget håber, at 

rådet, der har været i dvale, vil tage handsken op til gavn for idrætten i Fredericia. Udvalget vil 

gerne lave en forventningsafstemning, så rådet ved, hvad det inddrages i, hvordan det 

understøttes af forvaltningen og hvordan dialogen mellem parterne skal være. For udvalget er 

det således vigtigt, at rådet bliver inddraget og at samarbejdet får en fast ramme. 

Udvalget vil gerne bruge 2021 til at tage hul på en proces, hvor man får talt om visioner for 

idrætten. Ovenpå corona-epidemien vil det kræve en masse kræfter og det vil være vigtigt, at 

rådets mange kontakter, input og viden bringes i spil.  Udvalget er klar over, at der er et par 

vakante pladser i rådet, men man har en pragmatisk tilgang hertil og det er ikke afgørende, at 

de bliver besat nu, det kan man evt. hjælpes ad med i det nye år. Dog håber udvalget, at rådet 

vil vælge en ny formand, der kan være med til at sætte gode rammer for det fremtidige 

samarbejde. 

Udvalget foreslår, at man mødes et par gange om året og at det første møde kunne ligge i 

slutningen af januar/begyndelsen af februar, hvor man på baggrund af input fra rådet kan 

aftale årets opgaver, så man ret hurtigt kan komme videre. 

Christian tilsluttede sig Susannes tilbagemelding og udtrykte forhåbning om, at møder og en 

regelmæssig dialog vil betyde, at man opnår fælles visioner og idéer for idrætten. Det 

gældende kommissorium er måske for bredt og kan trænge til en revision, men man kunne 

også vælge at starte med et forståelsespapir. Revision af kommissorium kan tage noget 

længere tid gennem systemet. 

Idrætsrådets medlemmer kvitterede positivt og med tilfredshed for tilbagemeldingen. Flere 

nævnte, at man ikke behøver de store skriftlige aftaler, nu gælder det om at komme i gang og 

videre. Rådet har allerede arbejdet med flere ting, som man kan spille ind, bl.a. Idan-

undersøgelse og topmøde.  



Det aftaltes, at parterne mødes igen i slutningen af januar/begyndelsen af februar 2021 og 

her afklarer det videre samarbejde. Konkrete punkter kan være præsentation af 

anlægsprogrammet og drøftelse af Idan-undersøgelsen. 

Tony spurgte til varslede organisationsændring, der alene vil betyde, at staben for Sundhed 

og Velfærdsinnovation fremover vil understøtte rådets arbejde. 

Susanne og Christian takkede for mødet og de gode input. Udvalget glæder sig til det 

kommende samarbejde.  

Slutteligt aftaltes, at pressemeddelelse vedr. ny formand udformes i samarbejde parterne 

imellem. 

 

Kultur & Idræt, 8. 12. 2020 

 

 


