
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 11. maj kl. 17 – 18:45  

Sted: Skottenborg 12 – 14 

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

Afbud:  Louise, Majbritt 

Referent:  Morten 

 

 

20018:  Meddelelser       

• OS orienterede om status på tilskudsmodel til ridesporten, herunder retningslinjer 

for optag af nye rideklubber  

• OS orienterede om sag vedr. Viborg Rideklub, herunder ønske om at accelerere 

myndighedsprocessen idet rideklubben er udfordret på folde  

• Udsættelse af rep.møde & netværksmøde. Vi fastlægger dato i september – der 

koordineres med KFU  

• ME orienterede om høringssvar vedr. halfacilitetsansøgninger 

 

20019:  Godkendelse af referat     

Godkendt  

 

20020:  Corona – nu & den kommende tid    

ME orienterede med udgangspunkt i følgende:  

 

• Dagligdagen for sekretariatet, herunder hjemsendelse, driftsøkonomi & lign.  

• Drøftelser med KFU og konkrete handlinger, herunder    

o Fortsættelse af udbetaling af tilskud & tidlig udbetaling af tilskud   

o Etablering af lokal hjælpepulje, hvor idrætsrådet er inviteret til deltagelse  

o Løbende orientering og fælles udmeldinger  

o Fremrykning af hal-investeringer, jf. halanalyser  

o Fremrykning af investeringer af KFUs 3. mio. kr. pulje  

• Nationale tilskudsordninger 

o Møde med DGI Midtjylland og Viborg Kommune jf. DIF/DGI/DUF-midler 

▪ Opfølgende drøftelser med bl.a. Niels Nygaard vedr. problemstilling 

med inklusion af fast ejendom i egenkapitalen, samt 

opsparingsproblematik  

o Kommunikation vedr. øvrige midler   

• Potentielle indsatser på primært foreningsniveau i samarbejde med Kultur & Service  

o Virtuelle fastholdelsesindsatser  

o Fysiske rekrutterings- og fastholdelsesindsatser 

o Fællesskabsevent  

• Potentielle indsatser på politisk niveau,  

o fx vedr. igangsætning, frivillighed, lokale økosystem  



  

 

 

20021:  Idrætspolitik & frivillighed    

OS orienterede om status, herunder udfordringer med at gennemføre en indsats i 2021.  

Bestyrelsen finder timingen optimal, jf. ny energi i forlængelse af Corona-forløbet.  

Udfordringen kan være at nå en fælles indsats med øvrige fag-områder.  

Arbejdsgruppen og styregruppen arbejder videre med sagen. Der tilstræbes  

styregruppemøde i juni måned  

 

Emnet tages med til budgetmøde med KFU primo juni.  

 

20022:  Halundersøgelse     

Analysen blev gennemgået og godkendt, idet det blev bemærket, at formandskabet på det 

politiske møde med KFU primo juni skal understrege vigtigheden af, at der følger 

driftsmidler med.  

 

På bestyrelsesmøde i august tages drøftelse af de mulige indsatsområder, der kan være i 

kommende halfacilitetsanalyse.  


