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

11. juni kl. 17:30 – 21
Viborg Gymnastik Forening, Sct. Laurentii vej, Viborg
Preben, Peder, Majbritt, Bettina, Tine, Rikke, Ole, Peter, Henrik, Poul
Louise
Morten

Mødet startede med en rundvisning ved formand for Viborg Gymnastik Forening Preben
Jensen, hvorefter Morten Konradsen gennemgik facebook muligheder for bestyrelsen,
herunder bestyrelsens mulighed for at orientere eget netværk om vigtige nyheder på
idrætsrådets site, plus skabe generel trafik på idrætsrådets site, hvilket alt andet lige øger
interessen for, at flere frivillige får viden om og kendskab til de informationer, som
Idrætsrådet leverer. Dette er også aktuelt i en Covid-19 tid.
Dagsorden
20023:
Meddelelser
• Hilsen fra Louise
• Pigefodboldinspirator stopper
• Lysningen og Viborg Atletik & Motion
• Viborg Elite
o Trænernetværksmøde
o Møde for kommende elever
• 24 timers løb
• Opbakning fra rideklubber til systemkrav og fleksibilitet
• Kampagne for økosystemer i samarbejde med bl.a. Viborg Kommune, Handel,
Erhverv og Turisme
• Besøg hos Nøkvi (Islænderheste)
• Viborg Internationale Forening
• Bjerringbro Cross Klub
20024:
Godkendelse af referat
Godkendt
20025:
Drøftet

Corona – status

20026:
Opfølgning på budgetmøde med KFU
Formandskabet går med følgende hovedbudskaber:

Halfaciliteter
En række foreninger har indsendt sene ansøgninger. Vi foreslår, at ansøgninger videresendes til kommende
halundersøgelse og behandles der på lige fod med alle andre ansøgere. Idrætsrådet foreslår dermed, at der fortsat
afsættes en årlig investeringsramme på kr. 7-12 mio. til forbedringer af halfaciliteter.
Klubhuse & spejderhytter
Vi glæder os over, at udvalget sidste år besluttede at fortsætte indsatsen på dette område. Det giver kvalitet og
løbende energirigtige investeringer og forbedringer af klubhuse og spejderhytter. Vigtigt og godt at vi holder fast i
dette.
Fodboldanalysen
Sidste år besluttedes etablering af en kunstgræsbane i Stoholm, og vi aftalte følgende, at Stoholm IF
egenfinansieringsmæssigt skal ligestilles med de øvrige klubber.
Frivillighedskampagne
Kampagne skal hylde og anerkende frivilligheden i fællesskab med det sociale område. Udfordringer er, at tiden går – vi
ønsker en samlet kampagne igangsat ved årsskiftet, og Jf. Covid-19 har de frivillige brug for tydelig opbakning nu.
Verdens Vildeste Idrætsommer
Mange borgere vil være hjemme denne sommer. Foreningerne har brug for, at KFU tager et medansvar for at
kommunikere budskabet via kommunale kanaler over en længere periode. Dertil foreslår vi udvalget at afsætte kr.
150.000 til at understøtte diverse mindre indkøb af ekstra materiel, undervisningsressourcer mv..
Økonomi
Verdens Vildeste sommer. Ønske om bevilling her og nu på kr. 150.000.
Budgetforslag 2021-2024
Frivillighedskampagne
Forbedringer af halfaciliteter
Energi & klubhuse
Facilitetsbehov jf. Kvik og ny boligområde i Taphede

2021
0.5 mio.
7-12 mio.
0.8 mio.
10 mio.

2022

2023

2024

7-12 mio.
0.8 mio.

7-12 mio.
0.8 mio.

7-12 mio.
0.8 mio.

Endelige et ønske om, at vente med at fjerne budgetposten på kr. 3 mio. til Bjerringbro Cross, jf. foregående dialog
med klubben om muligheder, der overholder byrådets anbefalinger. Klarhed foreligger til budgetforhandlingen i august.

