Referat repræsentantskabsmøde 2. maj 2017
1. Preben Jensen bød velkommen og foreslog Christian Steffensen som dirigent – Christian blev valgt.
2. Christian Steffensen konstaterede at repræsentantskabsmødet var varslet korrekt. 44 foreninger
var mødt med 104 stemmeberettigede. Christian udpegede flg. stemme tællere: Dorthe Sigvardsen
(Houlkær IF), Henrik Flensborg (Hersom Bjerregrav IF og Karen Lauritsen (Vestermarkens UGF).
3. Preben Jensen fik ordet til den mundtlige beretning :
Kære venner
Tak for en overordnet set rigtig god sæson!
Ved sidste års repræsentantskabsmøde sagde jeg:
”Vi ser frem til at være med til at skabe en ny idrætspolitik sammen med kommunen og vore
foreninger – en idrætspolitik, hvor de frivillige er i centrum!”
Her til aften har udkastet til den nye politik for idrætsområdet været fremlagt, og vi har nu alle
mulighed for at drøfte den og komme med både store og små ændringsforslag – & kom endelig
med alle gode kommentarer og forbedringsforslag!
EN ting står glasklart for mig. Noget, som vore politikere har udtrykt helt klart i processen. AT de
frivillige og foreningerne er helt centrale, fundamentale aktører for at sikre et godt idrætsliv i vores
kommune. AT politikken bygger på, ja hviler på skuldrene af vores foreninger, vores ildsjæle og
vores frivillige. Og det gør mig glad og motiveret for fortsat at yde en indsats som frivillig i vores
kommune.
De nye medlemmer. Dem vi skal ud og have fat i. Og få med i vores foreninger. De har en særlig
plads i politikken. Og det ser jeg som et tilbud til os i foreningslivet. Et tilbud om hjælp til at blive
endnu flere. En form for løftestang til nye aktiviteter, nye indsatser og en styrkelse af de
eksisterende rammer … samtidig med en klart udtrykt anerkendelse af det eksisterende arbejde vi
yder i foreningslivet med at skabe et mangfoldigt idrætstilbud til både børn, voksne og ældre.
Politiken er ikke færdig, og som jeg sagde, er der alle muligheder for at drøfte den videre og
komme med forbedringsforslag. Men grundlæggende vil jeg gerne rose vores Kultur & Fritidsudvalg
for at sikre, at de frivillige ikke bare er i centrum – men faktisk har hovedrollen, er fundamentet for
den politik, der vil være vejledende for indsatsen på idrætsområdet i vores kommune. Det er stærkt
set, at ildsjælene er dem, der lyser vej for at endnu flere finder idrætten. At de frivillige bygger
broer og skaber aktivitet for alle. Og at foreningsrammen giver sociale fællesskaber, og et
dannelses- og demokratisk perspektiv, der er helt uvurderligt.
Alt det gør at jeg ser optimistisk på fremtiden!!

Men – og der er jo altid et men. I indeværende sæson har vi fået et godt eksempel på, at forbedring
er mulig.
Jeg tænker her på hele sagen omkring flytningen af Overlund Skole og de følgende idrætsfaciliteter.
Det der først og fremmest gør ondt er processen. At skolen/B&U har kørt en proces, hvor de ikke
har inddraget det lokale foreningsliv – det er mig uforståeligt, for i min verden er folkeskolen og
foreningslivet de to mest grundlæggende institutioner i vore børn og unges liv. To institutioner, der
sammen skaber demokratiske individer, der kan indgå i fællesskaber med respekt for andre
mennesker og andres synspunkter og holdninger – med det fælles mål at skabe et godt samfund.
De lokale foreninger har i samlet flok tilbudt deres bidrag og inviteret til dialog– og borgermøder.
Idrætsrådet har også prøvet at gøre vores indflydelse gældende, men vi må konstatere, at det først
var kvart i tolv, at der kom gang i en reel dialog.
Kvart i tolv er mange mursten lagt. Og resultatet blev en slags idrætsfacilitet med lav
idrætsanvendelighed.
Efterfølgende er der dog fremført planer om tilbygning af en hal, således at bydelen kan få en god
samlet facilitet, afhængigt af miljøtilladelser og økonomi. Og glædeligvis fik den sene dialog den
konsekvens, at skolen fremover bruger foreningsfaciliteterne til idrætsundervisning, så der skabes
mulighed for samspil. Et samspil er helt afgørende for bydelens borgere.
Konklusionen kan ikke skrives endnu – mange ting er stadig i spil. MEN klart står, at sådan en
proces ikke må gentages. I det helt store verdensbillede er Viborg Kommune bare en lille plet. Så vi
skal kunne samarbejde til glæde for borgerne – både de nuværende og de fremtidige.
Og jeg vil tillade mig at gå fra den ene yderlighed til den anden.
Glædeligvis har vore politikere også i indeværende år haft fokus på at analysere behov, inden der
igangsættes store anlægsinvesteringer – den tilgang sætter vi meget stor pris på.
I øjeblikket foregår en analyse af behovet for nye svømmefaciliteter - og vi vil gerne kvittere for, at
Kultur- & Fritidsudvalget har igangsat den analyse. Vi har gennem en periode drøftet
svømmefaciliteter – en analyse af behov og muligheder er det helt rigtige skridt!
Derudover er vi rigtig glade for, at Kultur- & Fritidsudvalget har bedt Idrætsrådet om, at vi frem
mod årsskiftet gennemfører en dialogbaseret screening af halfacilitetsbehovene i kommunen.
Screeningen indeholder en overordnet gennemgang af samtlige idrætshaller – og målet er at
kategorisere ønsker og behov. På den måde kommer screeningen til at skabe et grundlag for
drøftelser om en styrkelse af halfaciliteterne i Viborg Kommune – og vi er bekendte med, at der i en
række lokalområder er ønsker om nye halfaciliteter. Den dialogbaserede screening er det helt
rigtige første skridt – vi ser frem til det arbejde.

Som det fremgår af den mundtlige og den skriftlige beretning, så er det en tilfreds bestyrelse, der
aflægger rapport og står på mål for årets gang.
Vi ser nu frem til en ny sæson, hvor færdiggørelse og implementering af den nye idrætspolitik vil
fylde meget. Der vil også være fokus på facilitetsanalyser, foreningsfællesskaber og synergierne
mellem elite og breddeidrætten. Vi har en særlig opmærksomhed på forældrene – vi vil gerne
bidrage til, at forældrene bliver en positiv ressource for vore foreninger og en konstruktiv
medspiller i børn og unges idrætsliv.
Konkret har vi forventninger til en fortsat positiv udvikling for Viborg Elite, Generation Handball og
Fit Deal, ligesom vi tror på resultater af 25-50-75 og flere med i foreningsidrætten via fx ROS,
Sportspraktik og de platforme som forskellige idrætsevents giver.
Vi forventer også at kunne styrke vores arbejde med skolereformen – mere om det senere på
aftenen.

Afsluttende et TUSINDTAK til alle jer frivillige – TAK fordi I uge efter uge leverer varen i vore mange
foreninger. Det lange seje træk, er det vigtigste. Der hvor vi fastholder fokus på den idræt, der
finder sted i hverdagen. Uge efter uge. År efter år. TUSINDTAK for det.
TAK til vore medlemsforeninger, byrådspolitikere, embedsmænd og alle øvrige samarbejdspartnere
– jeg glæder mig dagligt over vores samarbejde, og jeg er overbevist om, at det giver enorme
fordele for idrætten og borgerne i vores kommune!
Og slutteligt en tak til medarbejderne på Idrætsrådet. Jeg ved, at I har hjertet med jer på arbejde,
og det er utroligt værdifuldt. I gør en kæmpe indsats og leverer god kvalitet. Det vil jeg gerne takker
jer for.

Per Møller Jensen takkede for godt samarbejde med Idrætsrådet og kunne berette, at en ny
idrætspolitik er under udarbejdelse. Den nye idrætspolitik har et bredere sigte og læner sig op af
DIF og DGI´s vision 25 – 50 – 75. I forbindelse med den nye idrætspolitik, vil der hvert år blive
udarbejdet handleplaner. Samtidig konstaterede Per Møller Jensen, at der nu kan sættes flueben
ved samtlige punkter i den gamle idrætspolitik. Per Møller Jensen nævnte desuden, at der i
samarbejde med Viborg Idrætsråd er lavet analyser på klubhuse, med henblik på energibesparelser.
I efteråret iværksættes analyser af idrætshaller og svømmehaller i samarbejde med Viborg
Idrætsråd og Viborg Svømmeklub. Per Møller Jensen kunne berette om en uskøn proces omkring
flytningen af idrætsfaciliteter ifm. flytning af Overlund Skole. Per Møller Jensen mente ikke at
processen burde være sådan og så frem til, at bringe den tilbage på sporet. Han takkede for godt
samarbejde.

Morten Jørgensen (formand i KVIK) rettede en tak til Viborg Idrætsråd fra foreningslivet for
inspiration, service og god balancegang mellem det at være paraplyorganisation og samarbejde
med Viborg Kommune. Kvitterede for at der er en god dialog og samtale også når det bliver svært.
Morten Jørgensen var spændt på den nye idrætspolitik og meldte sig til en arbejdsgruppe vedr.
faciliteterne øst for søerne. Mener der er et akut behov for faciliteter både for traditionelle
foreninger og for nye aktiviteter. Morten Jørgensen appellerede til at politikerne sætter penge af
efter næste valg.
I pausen mellem punkt 3 og punkt 4 på dagsordenen, var der flg. oplæg:
Ole S. Nielsen (Viborg Idrætsråd)præsenterede headlines fra IDAN analysen om danskernes
idrætsvaner.
Louise Møller Hansen (Viborg Idrætsråd) gav et oplæg om skole og foreningssamarbejde. Louise
orienterede om et netværksmøde som er planlagt til den 12. juni 2017.
Johnny Krogh (Ravnsbjerg IF) fortalte om foreningens deltagelse i energi tiltagene omkring
klubhuse og kunne berette om store besparelser på drift af deres klubhus.
Jens Steffensen ( Generation Handball) orienterede om festivalen Generation Handball.
Anne Olesen (Viborg Idrætsråd) fortalte om et nyt tiltag Event Academy.
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5.
6.
7.

Morten Erfurth fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Ingen forslag
Preben Jensen var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt.
Flg. bestyrelsesmedlemmer var villig til genvalg og blev valgt:
Peter Mandrup, Majbritt Tang Jønson, Rikke Agerholm Therkildsen, Henrik Bangshøi og Ole S.
Nielsen.
8. Eventuelt.
Per Asp( Midtjysk Fodbolddommerklub) opfordrede foreningerne til at uddanne flere
fodbolddommere. Der er pt. 106 aktive dommere, hvor mange er både 50+ og 60+.
Lars Norup (Viborg Stifts Folkeblad) fortalte om pindle Viborg – en ny og moderne kalender, som er
etableret i samarbejde med Viborg Kommune. Kalenderen er gratis og skal være medvirkende til at
sætte gang i Viborg´s kulturliv. Arrangementer kan oprettes i kalenderen og brugeren kan hente en
app, invitere venner og få tilsendt info om interessante arrangementer.
Tinna (DGI Midtjylland) orienterede om, at DGI har 30 konsulenter, som er parate til at hjælpe og
udvikle foreningerne. Samtidig med at der tilbydes flere netværk.
Line Barbara (Viborg Kommune – børn og unge) orienterede om hendes arbejde.

Herefter var der uddeling af hæderspriser.
Folkebladets Skulderklap: Hans Peter Heibøl Pedersen (KKIK)
Årets Unge idrætsleder:

Emma Stuck

Årets Idrætsforening: Stoholm IF
Årets Idrætsleder :
Pia Arendt
Sidste års Idrætsleder : erindringsgave til Connie Nygaard Andersen
Idrættens Ildsjæl: Kis Østergaard og Niels Rohde Pedersen
Til slut takkede Christian Steffensen for god ro og orden og Preben Jensen takkede af for aftenen.

