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

22. maj kl. 17:30 – 20:30
Tapdrup Udeliv Tennis, Tapdrupvej 119
Peter, Louise, Tine, Betina, Ole, Preben, Majbritt, Peder, Henrik
Poul, Rikke
Morten

19015:
Meddelelser
• Nyt vedr. Fritidsrådet
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Møde med KFU, TM og Bruunshåb Tapdrup IF
Bjerringbro Cross Klub
Vestermarkens UGF vedr. Karen Lauritsen
Karup Å Golfklub
B 67, se bilag 1
Henvendelse fra Midtvest Musketeers, se bilag 2
o Frivillighed – og vi gør fortsat meget og vil arbejde for at holde politikerne til
ilden i den sag + vi arbejder på ny frivillighedskampagne
Kursustilskud og dommere, se bilag 3
o Dommere – gymnastik. Bod hvis man ikke medbringer dommer. Svømning får
kun forplejning. Der er et niveauperspektiv – i vores niveau er det typisk ikke
honoreret af betydning. Undersøge det nærmere. Hvad gør andre kommuner?
Svømmehal, se bilag 4
DIF anbefaler specialforbund at arbejde med eSport, se bilag 5
Indvielse af klubhus i Tapdrup Udeliv Tennis, PM orienterer
DIF fortæller om medlemsfremgang i foreningsidrætten, se bilag 6
PM deltager i Skals Gymnastikforenings 100 års jubilæum
Status SIK og overtagelse af Liseborg
Lav møde på GIV primo efterår med oplæg fra Erling
Søndergaard Rideklub. Ole S. har været dynamo for at Seges undersøger faciliteten,
herunder laver protokol vedr. nødvendige tiltag i faciliteten. Kommunen har fået
skøn på pris for istandsættelse. Ole S. tager møde med klubben desangående.
Forretningsgangsbeskrivelse & opgaver – tages op i den kommende sæson

19016:
Godkendelse af referat
Godkendt
19017:
Ridesporten
Aktivitet skal være en central parameter.
Udgangspunktet er 4 for at lave et hold. Overvej model, der tager hensyn til klubstørrelse.
Overvej en overgangsordning, trappemodel
Forestående møde med Daniel fra Fritidsrådet

Søg tilskud på de 30-50.000 til undersøgelse af rideklubberne, jf. ulovlighed. Det er
uholdbart med ulovlige rideklubber og synd for de frivillige. Ejer skal forpligtige sig til at
lovliggøre efterfølgende – ellers må klubberne flytte, og Viborg Idrætsråd samt Viborg
Kommune må hjælpe med at finde nye faciliteter til klubberne
Se om vi kan bruge chancen for til at skabe ensartede lejekontrakter for rideklubberne
19018:
Fodboldanalyse
ME orienterede om fodboldanalysen i overordnede træk (uden angivelse af stednavne)
Forsyningssikkerheden på kork blev drøftet, herunder risikoen for svamp.
De klubber, der søger nu, skal behandles på samme vis, som de klubber, der tidligere har
fået kunstgræs som en del af fodboldundersøgelsen. Eventuelle prisstigninger grundet
fremskrivninger fordeles relativt i overensstemmelse med tidligere model. Så fremt Viborg
Kommune vælger et andet serviceniveau på infill, så tager kommunen selv merudgiften
hertil.
”Røde” lysanlæg og drænforhold skal være finansieret i alle indstillinger
Det er OK at gå over det budgetterede beløb i de forskellige modeller
19019:
Klubhusanalyse
Godkendt
19020:

Evaluering af repræsentantskabsmøde

Godt møde
Dejligt at vi kan samle så mange mennesker
Dejligt, hvis der kom flere budskaber ud til dem
Men alle var glade og nød at de fik lov til at snakke sammen og hygge sig sammen
Er der nogle problemstillinger, der ikke bliver vendt, men som bør vendes? Er foreningerne
kede af at gå på talerstolen? Det skal være OK at skabe debat og sende budskaber
Mange kommer for at fejre idrætten og frivilligheden
Rigtigt fint med måden det fungerede på med nomineringerne og blomster ud inden
I anden sammenhæng blev afholdt ”Mads og monopolet” – det gav dilemmaer og skabte
debat
Vi skal også huske de brede idrætspolitiske drøftelser til efterårets dialogmøder

