Referat af møde i Viborg Idrætsråd
Dato:
Sted:
Til stede:
Afbud:

16. januar kl. 17:30
Skottenborg 12 – 14
Preben, Peder, Peter, Henrik, Louise, Majbritt, Bettina, Rikke og Tine
Ole, Poul

SIK (Kim Ricken Jørgensen) & VLTF (Henrik Zacho) orienter
Sydbyens samlingssted i Liseborg.
Samarbejde mellem alle foreninger – fællesskab.
Gennemdrøftet aftaler omkring organiseringen
Faseopdelt projekt med samtykke omkring prioriteringen mellem de forskellige foreninger
Finansieringen
- Der skal lånes 8 mio. kr.
- Problematisk at finde lånemuligheder – de 40 %, jf. halundersøgelsen
- På trods af balance og driftsargumenter var kreditforeningerne ikke velvillige
Idrætsrådet arbejder videre med at rejse problemstillingen og undersøge muligheder.
19001:
Godkendelse af referat
Godkendt
19002:
Meddelelser
• Konference i DIF for idrætsråd; PM og LMH orienterede om vellykket konference:
o Hørning Puls
o Potentialer i facebook. Evt. lokalt kursus
o Bevæg dig for livet
o Valg af Charles fra Herning
o Problemstilling vedr. brand blev rejst og bragt videre til DIF
o Problemstilling vedr. finansiering rejses asap
• Cykel Motion Viborg inviterer til 25 års jubilæum d. 24. januar, PM deltager
• Overlund Skole og halbyggeri, ME og PJ orienterer om en løsning, som de lokale
foreninger er tilfredse med og som indebærer gode perspektiver for foreninger og
aktive i området. Det forudsætter at der lokalt rejses midler til projektet.
• Trafikofficials update, ME orienterer
• Sportsgalla, PJ, PB og ME orienterer
• Konference om fritid og fællesskaber
• DGI Midtjylland holder årsmøde d. 25. april på GIV
• Nyhedsmail fra december (se bilag 1) og glæde over de mange stærke netværker

•

•
•
•

Finansieringsproblematik drøftet. Foreninger kan ikke låne i banker og
kreditforeninger til byggeri af idrætsfaciliteter – stort problem, som idrætsrådet
arbejder videre med at rejse og bidrage til at løse
Viborg Motionisterne. Henvendelse drøftet. Preben snakker med foreningen
På næste møde drøftes, hvem der genopstiller og for hvilke foreninger
Det fungerer rigtigt godt med orienteringer – vi inviterer VFF til næste møde

Viborg Svømmeklub (Morten Andersen) orienterer om status for svømmehal
Power point oplæg fremsendes.

