
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 20. februar kl. 17:30  

Sted: Skottenborg 12 – 14  

Tilstede:  Preben, Peder, Peter, Ole, Majbritt, Louise, Betina, Rikke  

Afbud:  Poul, Henrik, Tine,  

  

 

20006:  Meddelelser  

• Konference i DIF for idrætsråd, se bilag 1. PM og ME deltager  

o Vi rejser problemstilling vedr. lånefinansiering og brand  

• Motionssvømmeklubben Viborg er blevet medlem   

• Projekt Foreningsklar i samarbejde med Sundhedscenter Viborg  

• Årsmøder:  

o 27. februar DIF  

o 17. marts Skive  

o 23. april Herning  

o 28. april DGI Midtylland  

• Kommende arrangementer:  

o 19. februar ridenetværksmøde  

o 20. februar bestyrelsesmøde og møde med fritidsråd  

o 12. marts bestyrelsesmøde (FLYTTES, doodle)  

o 16. marts afslutningsaften frivillighedsstrategi 

o 26. marts UNG sportsmester  

o 1. april bestyrelsesmøde 

• Invitation til 50 års jubilæum i Idrætsamvirket Århus. ME deltager   

 

20007:  Godkendelse af referat 

Godkendt  

 

20008:  Idrætsforeninger og lån til byggeri  

ME udarbejder kort notat om problemstilling.  

 

Formandskabet tager dialog med lokale folketingspolitikere og borgmester.  

 

PM rejser emnet på DIF møde for idrætsråd.   

 

20009:  Regnskab  

Regnskabet godkendes med forventning om mindre udsving 

Regnskabsberetningen godkendes med justering for mindre udsving  
Budget 2020 godkendes med forventning om overskud på kr. 2.000 

 

20010:  Forberedelse af repræsentantskabsmøde  



  

 

Følgende er villige til genvalg  

 

• Preben Jensen     

• Peder B. Pedersen    

• Tine Wilsøe     

• Louise Møller Hansen  

• Betina Lindgaard  

 

Uafklaret:  

• Poul Johannesen (PJ tager kontakt)      

 

Vi undersøger om det er muligt at flytte mødet til d. 19. maj., jf. Store Bededag og mange 

konfirmationer.   

 

Inden mødet arbejdes på at tilbyde oplæg mellem 17 – 18 om brug af facebook/sociale 

medier.   

 

På mødet kan fx SIK og RIF inviteres til at sige et par ord om deres arbejde med 

Rekruttering & Fastholdelse, jf. kursus. Tilsvarende kan Viborg Elite evt. fortælle om Chris 

MacDonald eller udviklingsarbejde med foreninger.  

 

20011: Opfølgning på medlemsbesøg   

Overordnet har det været en positiv oplevelse af kontakte medlemsforeninger vedr. besøg 

og være på besøg. 

 

Bestyrelsen fastholder strategi med at tilbyde og være offensive omkring at arrangere 

medlemsbesøg i efterårsperiode, således, at vi over en 3-4 årig periode kommer rundt til 

stort set alle medlemsforeninger. Besøg og dialog om idrætten og foreningsliv er evigt 

aktuelt.  

 

Fremadrettet skal vi være skarpe til at kommunikere vores besøg på de sociale medier – så 

alle vore medlemsforeninger kan se besøgene og blive bevidste om muligheden for at få 

besøg.  

 

Lav et ”vi vil gerne på besøg brev” til repræsentantskabsmødet. Kan ligge på hver stol.  

 

20012:  Idrætspolitisk udspil   

Ide om årligt idrætspolitisk udspil drøftet.  

 

Sagen genoptages på kommende møde.    

 

 


