
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 20. August kl. 17:30 – 20:00 

Sted: Skottenborg 12-14 

Til stede:  Tine, Rikke, Poul, Peder, Preben, Peter, Henrik, Ole   

Afbud:  Louise, Majbritt, Betina  

Referant:  Morten    
 

 

 

19024: Meddelelser      

• Nyt vedr. Fritidsrådet  

o Møde med formanden  

o Ansøgning om støtte til rideklubbers udgifter til SEGES fremsendt, jf. bilag 1 

o Der er kommet positivt svar fra Fritidsrådet  

o OS orienterede om Søndergaard Rideklubs udfordringer, samt den aftalte 

løsning, der giver klubben ½ år mere til at finde fremadrettede løsninger.  

 

• Henvendelse fra Mønsted IF vedr. omstændige procedurer i kommunen  

o Sagen er et eksempel på de uhensigtsmæssigheder, der kan opstå, når et 

ansvarsområde omplaceres. Vi rejser sagen for Teknisk udvalg. I øvrigt 

drøftes også brandregulativer og fortolkningen heraf, jf. byrådets mål om 

frivillighed 

o Sagen rejses endvidere i regi af DIF.  

• Henvendelse fra Bruunshåb Tapdrup IF vedr. mulig opsætning af telemast på 

fodboldanlæg  

• Henvendelse fra Bjerringbro BMX vedr. startrampe  

• 150 års jubilæum i Skals Skytteforening, jf. bilag 2. PJ og ME deltager   

• 50 års jubilæum i Klejtrup Boldklub, jf. bilag 3. PJ deltager 

• Invitation til Idrætsmødet i Aalborg, jf. bilag 4. OS deltager  

• Trafikofficials – er der et samarbejdspotentiale med lokaldysten. 

• Bjerringbro Cross Klub 

o Bilag 5 er en skrivelse fra klubben til sagsbehandlingen 

o Den betingede købsaftale blev ikke forlænget  

o Klubben arbejder fortsat videre   

• Inspirationsaften med Søren Østergaard & netværk  

• Henvendelse fra SIND, se bilag 6. Idrætsrådet tilbyder sin deltagelse i eventuelle 

temamøder og lignende.   

• Ekstra møde torsdag d. 19. september  

• 24 timers løb 

o Idrætsrådet deltager i bestyrelsen under forudsætning af, at der etableres en 

egenkapital, der sikrer, at idrætsrådet ikke har en økonomisk risiko 

o Idrætsrådet bifalder, at forskellige foreninger tjener penge på opgaveløsning 



  

 

 

19025: Godkendelse af referat     

Godkendt  

 

19026: Budgetdrøftelser     

PJ og PB orienterede om positive budgetdrøftelser forud for byrådets endelige 

budgetdrøftelser, herunder fokus på fremtidige bevillinger til halinvesteringer og 

klimainvesteringer i klubhuse og spejderhytter.   

 

19027: Arbejdsgruppe vedr. bevægelse & styringsmodel  

Frivillighedens år version 2 bliver ”10 år efter” = i 2021.  

 

I 2019/20 indsatses med rekruttering og fastholdelse. Indsatsen indeholder blandt andet 

 

- Besøg hos og dialog med 20-30 foreninger  

- En dags seminar d. 25. januar  

- Opfølgningsaften d. 16/17. marts  

 

Tine var ikke tilstede ved behandlingen af dette punkt.   

 

19028: Inspirationsaftner/dialogmøder    

Der inviteres i oktober måned til formands/næstformandsmøde med fokus på politiske 

emner.  

 

Mødet afholdes efter uge 42 på én lokalitet. Der inviteres til spisning fra kl. 18 med 

mødeaktivitet fra 18:30 – 20.  

 

Forvaltningen inviteres til at bidrage med oplæg om budget, økonomi, mm..  

 

Tine var ikke tilstede ved behandlingen af dette punkt. 

 

19029: Budgetrapport      

Godkendt. Der forventes større overskud end budgetteret i 2019 

 

Budgetoverslag for de kommende sæsoner godkendt.   

 

Tine var ikke tilstede ved behandlingen af dette punkt. 


