Indkaldelse til møde i Viborg Idrætsråd
Dato:
Sted:
Til stede:
Afbud:
Referent:

22. oktober kl. 17:30 – 20:30
Løgstrup Hallen
Preben, Peder, Peter, Poul, Tine, Majbritt, Louise, Betina
Ole, Henrik, Rikke
Morten

19030:
Meddelelser
• Nyt vedr. Fritidsrådet
o Ridemodel & kommende formands- næstformandsmøde
o Rekruttering & Fastholdelseskursus
o Nedsættelse af arbejdsgrupper i Fritidsrådet

•
•

▪

Senioraktivitet

▪

Frivillighed

▪

Tilskudsordninger/IT/bæredygtighed

Bjerringbro BMX & startrampe, ME orienterer
20 års jubilæum i Ulbjerg Gymnastikforening – Louise deltager
Ulbjerg Gymnastikforenings 20 års jubilæums reception oktober 26 @ 11:00 - 15:00
Lørdag d. 26. Oktober er Ulbjerg Gymnastikforening vært ved en reception i Ulbjerg Kultur- og
fritidscenter kl. 11.00-15.00, hvor der vil være diverse festlige indslag, samt lidt godt til ganen.
Kl. 11.00-12.30: Reception med sange samt taler ved formand Christina Ambrosius og
borgmester Ulrik Wilbek.

•
•
•
•
•

50 års jubilæumsfest for Jim Jørgensen i Vestermarkens UGF (se vedlagt)
o Vi sender hilsen til Jim i forlængelse af festen
Invitation til fremtidens lokale fællesskaber d. 20. november
o Nej tak jf. prioritering og kerneopgaver
Fritidsråd og DGI Midtjylland inviteres med i forberedelse af kampagneplanlægning for 2021
Peter Mandrup deltager d. 19. november i national konference for
energipartnerskaber i regi af Energistyrelsen. Viborg Idrætsråd har oplæg.
Formandsbrev er udsendt (vedlagt)

19031:
Godkendelse af referat
Godkendt
19032:
Budgetforlig
PJ og ME orienterede om det idrætslige indhold i budgetforliget.

Bestyrelsen er meget tilfredse med den fortsatte bevillig til en indsats med energirigtige
forbedringer af klubhusene i Viborg Kommune. Tilsvarende glæder bestyrelsen sig over, at
metodikken omkring forbedringer af vore halfaciliteter fortsætter, jf. halanalyserne med
den komparative og transparente tilgang.
Det blev endvidere bemærket, at det er vigtigt, at der følger driftsmidler, når der etableres
nyanlæg, fx nye halfaciliteter. Det har byrådet gjort i regi af den nye VGF hal, og det skal
byrådet have ros for. Det er en tilgang, som vi gennem mange år har drøftet med
politikerne, og vi glæder os over, at politikerne holder fast i den tilgang, da alternativet er,
at alle andre faciliteter skal afgive andel af deres tilskud til nye faciliteter. Det alternativ vil
udhule driften af alle idrætsanlæg i Viborg Kommune og dermed svække idrætten i
kommunen markant. Idrætsrådet noterer, at vi skal fastholde nødvendigheden af en politik,
hvor etablering af nye faciliteter også inkluderer øgede driftsbevillinger. Idrætsrådet
noterer videre, at det er et vigtigt opmærksomhedspunkt for bestyrelsen vedholdende at
formidle til vore politikere.
De nuværende procentuelle driftsrammer kan fastholdes til idrætsfacilliteter i Viborg
Kommune. Det hilser bestyrelsen med tilfredshed.
Samlet set er bestyrelsen meget tilfredse med budgetforliget.
Bestyrelsen drøftede også de i en anden sammenhæng fremkomne rygter om etablering af
en hal i Houlkær. Bestyrelsen noterede, at borgmesteren har udtalt til avisen, at der kun
etableres en hal, hvis der er behov herfor. Dette kan kun opfattes således, at en hal til
foreningsbrug i Houlkær skal igennem halanalysen og behandles på lige fod med øvrige
hallers ansøgninger. Det glæder bestyrelsen sig over, da hele tilgangen til investering af
halfaciliteter opfattes som velfungerende og rimelig af idrætten i vores kommune (også
blandt de halfaciliteter, der IKKE er blevet imødekommet med tilskud). Dette er også et
centralt opmærksomhedspunkt for bestyrelsen.
Endelige inviteres forvaltningen med til bestyrelsesmødet i januar med henblik på en
drøftelse af tilgangen til egenbetaling i forbindelse med større byggerier, herunder en
gensidig indsigt i de forskellige konkrete sager.
19033:
Tilskudsmodel til ridesporten
ME præsenterede den model, som Ole S. Nielsen har stået i spidsen for udarbejdelse af i
dialog med rideklubberne og Viborg Kommune.
Bestyrelsen anerkendte
-

Modellens grundlæggende principper
Fremtidige krav til rideklubber
Overordnet procentuel fordeling af tilskudsrammen

-

At ridesporten får egen tilskudsmodel med udgangspunkt i den budgetsum, der på
nuværende tidspunkt fordeles til ridesporten
At modellen vil betyde en ændret fordeling af midlerne

Bestyrelsen inviteres med til møde for alle rideklubber d. 21. november, hvor OS og ME vil
præsentere rideklubberne for konsekvensen af de principper, som rideklubberne har været
med til at vedtage.
19034:
Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed
Vedr. punkt 1.3
- Obs på LGIF & Vridsted case med ægtefæller. Præcisering af ejerforhold
- Privat vs selvejende institution
Vedr 1.4
- Som udgangspunkt positive, og vi vil gerne modtage nogle case eksempler for at
sikre vores forståelse af indholdsdelen
Vedr. 1.5
- Er der reelt en ændring i forhold til praksis i dag?
19035:
Rekruttering & fastholdelseskursus (frivillighedsstrategi)
Materiale blev uddelt og oplæg gennemgået.
Bestyrelsen planlægger nu møder med de 25 klubber

