Referat repræsentantskabsmøde tirsdag den 8. maj 2018.
1. Preben Jensen bød velkommen og foreslog Christian Steffensen som dirigent. Christian blev valgt.
2. Christian Steffensen konstaterede at repræsentantskabsmødet var varslet korrekt. 38 foreninger
var mødt med 101 stemmeberettigede. Christian udpegede flg. stemmetællere: Kirsten Nielsen
(LGIF), Henrik Flensborg (Hersom Bjerregrav IF og Ulla Rohde (Glad Dans Viborg).
3. Preben Jensen fik ordet for den mundtlige beretning.
Kære venner
TAK for en dejlig sæson!
TAK fordi I løfter idrætten i vores kommune, så alle borgere har et væld af forskellige idrætsmuligheder.
TAK fordi I sikrer en stærk drift af de foreninger, der tilbyder så meget fællesskab og fysisk aktivitet til
borgerne.
TAK fordi I er frivillige. I gør en forskel.
I Viborg Idrætsråd arbejder vi for at hjælpe jer med at gøre en forskel. Det er formålet med at have et
idrætsråd. Og det er vores udgangspunkt i dagligdagen – at vore aktiviteter skal have et formål for
idrætten, for foreningslivet, for jer frivillige.
Og det er i det lys, at jeg siger tak for en dejlig sæson.
Et af årets absolutte højdepunkter var byrådets vedtagelse af en nye bevægelsespolitik. Politikkens klare
formål er at få endnu flere til at være aktive. Målet er, at 75 % af borgerne er aktive i år 2025. 50 % af alle
borgere skal være aktive i vore foreninger – så politikken kommer til at blive en løftestang for
medlemsvækst.
Det er en ambitiøs målsætning, og det er en god målsætning. Og vi skal gøre det sammen. Vi får brug for
alle gode kræfter. Vi skal passe godt på de eksisterende medlemmer. Lytte til dem og inddrage dem.
Samarbejde på tværs af foreninger, som håndboldklubberne fx er i gang med – det vil Lone fortælle os om
lidt senere. Og samtidig har vi alle tiders mulighed for at tænke nyt. Invitere nye målgrupper ind i vores
forening. Give plads til nye typer af aktiviteter – jeg ved, at vi kan, for det har foreningslivet altid været i
stand til. Et godt eksempel herpå er eSporten – det vil Pia fortælle os om lidt senere.
Foreningerne i Viborg Kommune har en fantastisk platform – det har I alle her en stor aktie I, så husk at
nyde det, og invitere andre til at blive en del af det!
Lad os sammen få endnu flere med i idrætten.
Et andet af årets store højdepunkter var underskrivelsen af en ny samarbejdsaftale med Team Danmark om
Viborg Elite. Det betyder, at vores arbejde med at understøtte talent og eliteidrætsmiljøet i Viborg
Kommune kan fortsætte – det er vi meget glade for.
Et af vore væsentlige fokuspunkter gennem den seneste sæson er klubudvikling i de klubber, der arbejder
med talenterne. I en række tilfælde berører det også samarbejde med andre foreninger, både I kommunen
og uden for kommunen – det handler om at skabe de bedst mulige rammer for vores lokale talenter.
Det er stærkt, at vi sammen med støtte fra kommunen kan indsatse på både bredde og elite arbejdet. De to
områder er tæt forbundne og ofte vil de samme frivillige og foreninger have aktier i begge dele – og begge
områder kræver rummelighed og opmærksomhed for at de kan vokse og udvikle sig. Den opmærksomhed
har vores frivillige – og det er jeg rigtig glad for.
Det tredje højdepunkt, jeg vil nævne strække sig over meget lang tid. Det er byrådets fortsat stigende
bevidsthed omkring behovet for løbende forbedringer af vore idrætsfaciliteter. Og vore politikere
anerkender klart, at faciliteter er af stor betydning for foreningslivet og idrætten. Et konkret eksempel er, at
byrådet glædeligvis har fremskyndet igangsættelsen af hal 3 i Viborg Gymnastik Forening, jf. Idrætsrådets
første halanalyse, der dokumenterer de massive udfordringer, der er på faciliteten.
I øjeblikket arbejdes der på højtryk på den screening af halfaciliteter, som kultur- og fritidsudvalget har
bestilt. Alle halbestyrelser er inviteret til møde d. xx. maj, hvor de afsluttende principielle drøftelser skal

gøres, inden screeningen kan fremsendes til politisk behandling. Det er en stor og kompliceret
undersøgelse. Og det glæder vi os over i bestyrelsen, fordi opgaverne må godt være svære – og så finder vi
gode løsninger sammen. Vi glæder os også over, at screeningen vil give pejlinger for hvordan vi bruger vore
kroner til idrætsbyggeri bedst muligt – herunder med reference til bevægelsespolitikkens ambitioner om
endnu flere aktive borgere.
Sammen med kultur- og fritidsudvalget har vi også et fokus på at energioptimere og forbedre klubhusene –
det fortæller Morten mere om senere. & ligeledes har vi en aftale om en analyse af boldbaner i år – dette
med særlig fokus på behovet for kunstgræs.
Med den opmærksomhed vore politikere har på vores område – ja så er det faktisk svært at være rigtigt sur
… så kommer prioriteringerne senere og drøftelserne om de rimelige behov – det må vi tage en dialog om.
Solide og gennemsigtige analyser er et godt udgangspunkt for en sådan dialog. Rigtig sur var jeg måske ikke
sidste år – men jeg havde en bekymring for idrætsfaciliteterne i Overlund, og jeg talte om ”en slags
idrætsfacilitet med lav idrætsanvendelighed.” Jeg kan med glæde sige, at der er en ny proces i gang, hvor
de lokale foreninger bliver inddraget i samspil med skolen, og hvor byrådet har sat midler af. Inddragelse og
samspil er nøgleord i det, der nu skal ske. Det skal nok udvikle sig positivt. Cross klubben i Bjerringbro har
der været stille om i en periode. Klubben arbejder med støjberegninger, og det er meget vanskeligt at få
detaljerede svar fra Energinet, der ejer de strømmaster, som Cross klubben kommer til at køre tæt på.
Klubben arbejder på højtryk, og vi har indtil nu haft lutter meget positive dialoger med byrådspolitikerne i
sagen.
Der har været mange andre højdepunkter.
Generation Handball er i vækst og vore lokale klubber får i stigende grad glæde af festivalen, der sidste år
havde ca. 3000 besøgende. Vi har fokus på kvindefodbolden, herunder kvindelandsholdets tilknytning til
Viborg. Netværket omkring rideklubberne er genaktiveret – det fortæller Ole S. om lidt senere. ROS hjælper
overvægtige ind i idrætten. Vore frivillige fondsvenner i Børnenes Ven støttede udsatte børn med 170.000
kr., og jeg kunne blive ved … senest havde 100 frivillige ledere glæde af et godt informationsmøde om
Persondataforordningen.
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 frem til en ny sæson, hvor vi tager et nyt step i det lange seje
træk, der handler om at fastholde og videreudvikle et fantastisk forenings- og idrætsliv i Viborg Kommune.
TUSINDTAK til alle frivillige, 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!
Afsluttende – et KÆMPE STORT TAK til vore medarbejderne på Idrætsrådet.
Jeg ved, at I ofte løber MEGET hurtigt for at lykkedes med idrættens ambitiøse projekter.
Jeg ved, at det produkt i leverer, har meget høj kvalitet
Det skal I vide, at det er vi i bestyrelsen - på vegne af alle medlemsforeninger – utroligt taknemmelige for. I
har hjertet med på arbejde – og det kan jeg ikke takke nok for !
Mads Panny – ny formand for Kultur og Fritid fortalte, at det er et næsten nyt udvalg undtagen et enkelt
medlem, for et velfungerende område og at der er gang i mange ting. Udvalget startede med at besøge alle
faciliteter og se hvilke projekter der er i gang. Hans opfattelse var, at andre kommuner er misundelige på
Viborg kommune, som har et velfungerende idrætsråd og som er en stærk medspiller og
samarbejdspartner for Kultur og Fritid. Mads Panny kunne fortælle, at der er afsat 2 x 7 mill. kroner til nye
faciliteter. Og her samarbejder KFU med Viborg Idrætsråd, som kan give en upolitisk indsigt i faciliteterne.
Mads Panny fremhævede den nye idrætspolitik, som har en stærk vision. KFU startede med at opløse
Folkeoplysningsudvalget og danne et nyt Fritidsråd, for at få flere frivillige ind og udvikle
folkeoplysningsområdet f. eks det nye street mekka. Mads Panny fremhævede de mange events som er i
gang og som synliggør og løfter Viborg Kommune.

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
I pausen mellem punkt 3 og 4 var der følgende indlæg:
Pia Arendt (Viborg Idrætsråd) fortalte om det nye E-sport indsats 2018 for kommunens idrætsforeninger.
Lone Simonsen (Viborg Idrætsråd) fortalte om det nye håndboldsamarbejde mellem 11 håndboldklubber i
kommunen.
Morten Erfurth fortalte om ridesportens udfordringer og at DRF, Viborg kommune og Viborg Idrætsråd
gerne vil tage dagsformen på ridesporten i Viborg kommune og snakke samarbejdsmuligheder mellem ride
klubberne i kommunen.
Morten Erfurth fortalte om klubhusanalyserne, som har dannet grundlag for energistøtte fra Viborg
Kommune.
4.
5.
6.
7.

Morten Erfurth fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Preben Jensen blev enstemmigt valgt som formand.
Louise Møller Hansen blev valgt med 83 stemmer
Peder B. Pedersen blev valgt med 81 stemmer
Poul Johannesen blev valgt med 68 stemmer
Tine Wilsøe blev valgt med 67 stemmer
Betinna Lindgaard blev valgt med 54 stemmer
Jens Ejner Hansen opnåede kun 43 stemmer og blev således ikke genvalgt til bestyrelsen.
8. Eventuelt
Daniel Andersen (Fritidsrådet) fik ordet og fortalte at han og Gudrun Bjerregaard var valgt til
Fritidsrådet for idrætten og at de ser frem til samarbejdet med Viborg Idrætsråd.
Jens Ingolf Nørgaard (Hærvejsmarchen) fik ordet og fortalte at Hærvejsmarchen har 50 år jubilæum
i år og at den har fremgang. I forbindelse med åbningen fredag vil Prins Joachim deltage, som
protektor for marchen .
Herefter var der uddeling af hædersbevisninger:
Mads Panny uddelte erindringsgave til sidste års Idrætsleder Pia Viller Arendt.
Folkebladets Skulderklap blev motiveret af Danni Kristensen (VSF) og gik til Helle Steffensen
(Mønsted IF)
Årets Unge Idrætsleder :
De nominerede var Mads Nielsen (SIK) og Trine Kastbjerg (KVIK) og titlen gik til Trine Kastbjerg.
Årets Idrætsforening:
De nominerede var KVIK, Rødkærsbro IF og Vejrumbro IF. Titlen og de kr. 5000 fra Viborg
Innovationsfond gik til Rødkærsbro IF.
Årets Idrætsleder:
De nominerede var Lars Ole Koop-Jensen (Karup Orienteringsklub), Nicolas Laigaard (Stoholm IF),
Helle Steffensen (Mønsted IF), Katrine Stie Andreasen (VGF) og Jimmi Norsk Hansen (VHK) og titlen
gik til Jimmi Norsk Hansen.

Christian Steffensen takkede for en god aften.
Preben Jensen sagde tak for en god aften i frivillighedens tegn, tak til tidligere og nye
bestyrelsesmedlemmer. Takkede indlægsholderne og Christian Steffensen. Ønskede
prismodtagerne tillykke og sluttede med en tak for en god og spændende aften.

