
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 21. februar kl. 17:30 – 20 + ringetid 20 – 22   

Sted: Skottenborg 12 – 14 

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

Afbud:  Poul    
 

Henrik Eriksen fra VFF orienterede om VFFs udbygningsplaner, herunder de udfordringer, som 

processen har bragt. Byggeriet forventes at være færdig d. 1. marts 2020. 

 

Rikke deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  
 

STIKORD som fjernes fra officielt referat …  

Udfordring 

• fjernelse af gammelt klubhus + størrelse på P område  

• boligselskabet sprang fra undervejs … 100 m2 rum … 

• de urealistiske forventninger til omgivelser og potentielle samarbejdspartnere, herunder 

hvor mange midler Viborg Kommune ville lægge i projektet – det gjorde det sværere at 

komme til realitetsforhandlinger med de involverede foreninger 

• god støtte fra KFU og forvaltningen da vi kom på den anden side af beslutning om hvordan 

projektet skulle se ud 

• problem at reducere fra det første projekt og ned … fra 3000-2000 m2 …  

• økonomi … skaffe 18 mio. kr. som amatørforening 

• hvem skal eje? Ejerlejligheder eller én organisation, der bygger  

• problem med långivere … kommunen har lovet samme tilskud som nu i 30 år frem over – 

det tolker kreditforeningerne som penge i banken og dermed som en sikkerhed fra Viborg 

Kommune. Aftalen med kommunen er fra sidste efterår 

• 3 gange så stor netto husleje fremover, men vi har nu også bedre faciliteter  

• Dels et kreditforeningslån og dels et banklån – har snakket med alle banker og 

kreditforeningsinstitutter … kun Nykredit har sagt ja  

• Fortsat 4 mio. er ufinansieret … skal findes inden nytår  

• 400.000 i energibesparelse + overtagelse af opgaver fra svømmehallen (alt undtaget klor og 

sikkerhed)  

 

19003: Godkendelse af referat     

Godkendt  

 

Rikke deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

19004: Meddelelser      

• Nyt vedr. Fritidsrådet  

o Møde januar. Dagsorden: https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-

referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-

2018til2021/Fritidsraadet 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Fritidsraadet
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Fritidsraadet
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Fritidsraadet


  

 

o Sekretariatet vurderer, at det er særlig relevant at skimme referat fra 

konference: 

https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1897_8059045/8059045-

07-02-2019%20-%20Bilag%2003.01%20Resultater%20fra%20workshops.pdf 

 

• Trafikofficials update, ME orienterer.  

• CFR tal indarbejdes i vores kontingentstruktur, jf. tidligere drøftelse. ME orienterer  

• Bjerringbro Cross Klub  

• Løgstrup Rideklub – og ridesporten generelt, OS orienterer  

• Invitation til Skive Idrætssamvirkes repræsentantskabsmøde d. 20. marts, jf. bilag 1 

• eSport i breddekontekst og lokaledrøftelse – det er ambitionen, at eSport skal foregå i 

eksisterende lokaler i nærhed af eksisterende idrætstilbud således at vi optimerer 

brugen af faciliteter og får eventuelt idrætsuvante/ukendte koblet tæt sammen med 

de fællesskaber, der er i idrættens og idrætsforeningernes verden. Viborg Kommune 

er enige i dette mål i deres anvisning af lokaler   

• Der arbejdes på at skabe en ny hjemmeside til idrætsrådet  

• Minna Due Jensen inviterer til fundraising d. 23. februar  

• eSportsmøde med Viborg Elites Talentråd, PJ orienterer     

• På kommende møde præsenteres sag om vedtægtsændringer, så i år skal vi have 25 

% af de stemmeberettigede foreninger til at deltage på rep.mødet  

 

Kommende møder:  

• 14. marts kl. 17:30  Bestyrelsesmøde  

• 11. april kl. 17:30  Bestyrelsesmøde  

• 9.april kl. 17:30  UNG sportsmester  

• 30. april kl. ca. 17:30  Repræsentantskabsmøde  

• 22. maj kl. 17:30  Bestyrelsesmøde  

• 28. maj   Søndersøløb  

• 6. juni  Sportspraktikken  

• 12. juni kl. 17:30   Bestyrelsesmøde 

• 21. juni  Sommerfest  

• Uge 27 – 29   Ferielukket  

• Uge 31  Generation Handball 

 

Rikke deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

19005: Viborg Kommunes nye styringsmodel    

Udsat til næste møde  

 

19006: Arbejdsgruppe vedr. bevægelsespolitik   

Peder, Louise, Betina og Ole orienterede om arbejdsgruppens drøftelser og fik opbakning til 

at arbejde videre med henblik på snarligt at indsatse på følgende 3 områder:  

 

• Ildsjæle. Er der særlige kendetegn, så vi kan identificere og rekruttere  

https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1897_8059045/8059045-07-02-2019%20-%20Bilag%2003.01%20Resultater%20fra%20workshops.pdf
https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1897_8059045/8059045-07-02-2019%20-%20Bilag%2003.01%20Resultater%20fra%20workshops.pdf


  

 

• Åben Skole. Fx understøtte klyngesamarbejde med flere foreninger omkring en 

skole. Få byrådet til at skabe flere midler til kompensation af frivillige. De øgede 

midler til transport er et stærkt initiativ og kan med fordel suppleres af midler til at 

medfinansiere den frihed, som de frivillige skal tage fra deres arbejde   

• Rekruttering og Fastholdelse, herunder evt. ny kampagne eller uddannelsesforløb  

 

Majbritt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 

19007: Regnskab      

Regnskab godkendt  

Regnskabsberetning godkendt  

Justeret budget for 2019 godkendt   

 

Majbritt deltog ikke i behandlingen af dette punkt.  

 


