
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 14. marts kl. 17:30 – 21 

Sted: Skottenborg 12 – 14   

Til stede:  Peder, Rikke, Majbritt, Tine, Louise, Ole, Henrik, Poul, Peter 

Afbud: Preben, Betina  

Referent: Morten  

 

 

 

19008: Meddelelser      

• Nyt vedr. Fritidsrådet  

 

• Rødding Tennis.  

• Sportivisterne  

• Vestbyen  

• Pulje til energi og klubhuse  

o Fokus på bæredygtighed 

o Tages op på kommende møde  

• Børnenes ven  

• Viborg Elite donerer 105.000 til talenter i samarbejde med Brøndum Fonden og 

Viborg Kultur og Idrætsfond  

• Halrundtur  

o Finansieringsudfordringer tages op på kommende møde 

• Besigtigelse af lysanlæg  

o Overvej om vi skal foreslå en analyse omkring lys til andre udendørs idrætter, 

fx ridebaner, tennis, mv.  

• Trafikofficials 

o Paradoks, at man skal have første hjælps kursus, fordi man skal jo styre 

trafikken og blive ved med det – så må andre yde førstehjælp  

o Prisen er høj og kurset er meget langt  

o Overvej info aften om, hvad det handler om, hvis der ikke er tilslutning   

• Seges på besøg på Søndergaard Rideklub. Rideindsatsen fortsætter med henblik på 

afklaring og udvikling  

• Zakobo. 5 rideklubber går i gang med nyt system 

 

19009: Godkendelse af referat     

Godkendt  

 

19010: Justering af vedtægter     

Justeringsforslagene, der faldt i 4 kategorier, blev gennemgået. Det blev besluttet at 

fremlægge de justeringer, der omhandler praktiske og sproglige justeringer.  

 



  

 

Endvidere besluttedes, at såfremt der ikke er fremmøde af de 25 % af vore 

medlemsforeninger, som vedtægtsændringer kræver, så vil bestyrelsen trække forslaget, da 

vedtægtsændringerne har en karakter, der gør, at bestyrelsen ikke vil ulejlige vore frivillige 

ledere med fremmøde til en ekstraordinær generalforsamling. Skulle dette blive tilfældet 

kan vedtægtsændringer rejses igen på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2020.  

 

19011: Forberedelse af repræsentantskabsmøde   

Alle genopstiller.   

 

Følgende emner blev drøftet som input til repræsentantskabsmødet:  

 

a) Facebook, jf. DIF konference  

b) Fonde  

c) Bæredygtighed i sportsklubber 

d) eSport (evt. nogle, der spiller ved ankomst)  

e) GH & frivillighed  

f) Trafikofficials  

g) Klubhuse, energiinvesteringer og -besparelser  

 

Følgende kunne være emner til formandsmøde til efteråret: 

  

a) Åben skole workshop 

b) Kommunens nye styringsmodel  

c) GDPR  

 

Mål for sæsonen. Input til udkast:  

• Tydeliggørelse af breddeidrætten og dagsorden om at få flere med 

• Integrere Bevæg dig for livet og nye styringsmodel i stedet for udfaset 

bevægelsespolitik  

• Rekruttering og fastholdelse kunne være et eksempel  

• Fastholde fokus på netværk og foreningssamarbejde  

 

Mål for sæsonen må gerne pitches tydeligere på repræsentantskabsmødet. Evt. som direkte 

oplæg i forlængelse af formandens beretning.   

 

Halbestyrelserne samles en anden dag.  

 

19012: Hædersbevisninger     

Bestyrelsen glædede sig over de helt ekstraordinært mange indstillinger og det flotte felt af 

kompetente og relevante kandidater.  

 

Vedr. årets leder blev følgende nomineret:  

1. Poul Johannesen, Borup IF  



  

 

2. Jakob Mikkelsen, Løgstrup G&IF 

3. Mette Nørgaard, Hald Ege-Ravnstrup KFUM  

4. Frank Mikkelsen, Mønsted IF  

5. Viggo Christensen, Ulbjerg IF  

 

Poul, Peter, Majbritt, Louise og Ole forlod mødet under behandlingen af punktet.  

 

Vedr. årets unge leder blev følgende nomineret:  
1. Jakob Jorsal Rasmussen, Viborg Badminton Klub   

2. Pernille Halkjær, Elmelunds Rideklub  

3. Mads Glargaard, Bjerringbro FH  

 

Tine, Louise og Henrik forlod mødet under behandlingen af punktet.  

 

Vedr. Årets idrætsforening blev følgende nomineret:  
1. Tapdrup Udeliv Tennis  

2. SIK – Håndbold 

3. Viborg Floorball Klub   

 

Louise og Ole forlod mødet under behandlingen af punktet.  

 

19013: Regnskab & regnskabsberetning     

Godkendt og underskrevet  

 

19014:  Viborg Kommunes nye styringsmodel  

Udsat  

 

 


