
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 12. juni kl. 17:30 – 20:30 

Sted: Viborg Gymnastik Forening, Sct. Laurentii vej 22 A, 8800 

Til stede: Tine, Betina, Louise, Henrik, Peter, Peder, Preben 

Afbud:  Ole, Rikke, Majbritt, Poul  

Referent: Morten  

 

 

19021: Meddelelser  

 

• Nyt vedr. Fritidsrådet  

 

• 100 års jubilæum i Skals GF  

• 70 års jubilæum i Viborg Badmintonklub  

• Bjerringbro Cross Klub  

• Henvendelse fra SIND Viborg via Aase Kubel Høeg med tilbud om deltagelse i 

bestyrelsen for SIND Viborg 

• Sommerarrangement d. 21. juni udsættes til sensommeren 

• Orientering om Viborg Elite og årsgebyr  

• PJ og ME inviterer svømmeklubben til møde med henblik på at hjælpe med 

budgetdrøftelser 

• Søren Østergaard d. 17. juni. LMH + PM vil gerne deltage.   

  

19022: Godkendelse af referat     

Godkendt  

 

19023: Møde med KFU     

PB og ME orienterede om møde med KFU, herunder forslag om følgende investeringer i 

kommende budget og overslagsår:  
 

Forslag  2020 2021 2022 2023 
Forbedringer af halfaciliteter  7-10 mio.  7-10 mio. 7-10 mio. 7-10 mio. 

Energi & klubhuse  1.5 mio.  1.5 mio. 1.5 mio. 1.5 mio. 

Fodboldanalyse  1 mio. 1 mio.  1 mio.  1 mio. 

 
Derudover indstillede vi:  
 

- Vedr. fodboldanalysen - at der gennemføres en 3 årig forsøgsperiode, hvor klubber, der ikke 
selv har kunstgræs, får støtte til deres brug af kunstgræsbaner (estimeret max. omkostning 
årligt kr. 150.000)  

- Vedr. halanalysen - at armslængdeprincippet i efteråret 2019 sættes på pause således, at 
idrætsrådet kan gennemføre inspirations- og rådgivningsmøder med de halbestyrelser, der 
måtte ønske det  



  

 

- Vedr. halaanalysen - at der forinden næste halundersøgelse gennemføres drøftelser mellem 
KFU og VI med henblik på at vurdere, om der skal være flere/justerede tilskudsparametre/-
søjler 

 
Vi gjorde opmærksom på kommende udfordringer for ridesporten, samt vigtigheden af, at 
foreninger og frivillige oplever en ensartet behandling af Viborg Kommune – også i forbindelse med 
faciliteter i form af fx køb af idrætsanlæg, nyanlæg og større renoveringsopgaver.  
 
Endelig drøftedes en ny særlig indsats i lighed med ”Tusind tak træner kampagnen og øvrige 
indsatser i forbindelse med Frivillighedens år 2011” – formål er at udtrykke anerkendelse og 
taknemmelighed til vore frivillige, samt understøtte fastholdelse af eksisterende frivillige og 
rekruttering af nye frivillige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


