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

15. marts kl. 18:00 – 20:30
Sammen hver for sig
Preben, Peder, Ole, Peter, Henrik, Tine, Rikke, Bettina, Louise
Majbritt
Morten

21005:
Meddelelser
• Viborg Elite – forestående genforhandling af TD aftale
• I gang igen projekt
• Markedsføring af vore foreninger – PJ orienterer. RA, LMH, PB arbejder videre med
ideen. ME indkalder til møde.
• Rideklubben Birken – OS orienterer
• Udetrend og investeringer – ME orienterer
• Idrætsrådskonference i DIF – ME orienterer
• Skyttenetværk – bestyrelsesrepræsentant blev Peter Mandrup
• Gymnastiknetværk – bestyrelsesrepræsentant blev Preben Jensen
• Analysecyklus – positivt svar fra KFU
• Samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og DGI Midtjylland
• Majbritt bidrager i reduceret omfang frem til repræsentantskabsmøde grundet særlig
travlhed på job
21006:
Godkendelse af referat
Godkendt
21007:
Corona Status
Fordelingen af kulturbufferpuljen blev drøftet, idet bestyrelse særlig hæfter sig ved
muligheden for at rejse flere midler til foreningsidrætten, når det samlede problemomfang
står klart.
ME orienterede om dagligdagen og igangværende arbejdsområder på sekretariatet.
21008:
Padel analyse
Analysen blev gennemgået og drøftet. Bestyrelsen understregede vigtigheden af
- At støtten gives til folkeoplysende foreninger med heraf følgende karakteristika
- At der er vigtigt, at borgerne asasp får adgang til foreningspadel
- at støtte med 50 %, jf. præcedens fra halanalyser. Bestyrelsen bemærker dog, at der
ikke er afsat en særlig budgetramme, og at der er behov for investering i 7-8 baner i
2021. skal der prioriteres, så foretrækker bestyrelsen derfor en lavere
medfinansiering (33 %) til 7 baner end en højere medfinansiering (50 %) til 4-5 baner,
da bestyrelsen finder det vigtigt allerede i 2021 at imødekomme borgernes
efterspørgsel på foreningspadel.

-

At forskellige typer af udbydere kan sameksistere og fx samarbejde om stævner,
mv..
At banerne anlægges med reference til skoledistrikternes størrelse, såfremt det bliver
nødvendigt at anlægge færre baner end analysen foreslår

21009:
Udsættelse af repræsentantskabsmøde
Mødet udsættes jf. manglende mulighed for at være fysisk sammen.
Bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i 2020 betragtes som værende genvalgt.
21010:
Enkelt sager – status og principiel drøftelse
Sagen blev drøftet og idrætsrådet yder følgende til foreninger, der har enkelt sager:
a) Rådgivning
a. Bestyrelsen står til rådighed for foreningsmøder, herunder ved at bidrage til
afklaringer af sammenhænge, budgetmuligheder og perspektiver for givne
projekter.
b. Løbende dialog på generelt plan + kvalificering af argumenter
c. Anvise alternative finansieringsmuligheder
d. Anvise ideer til projektfasen
e. Anvise samarbejdspartnere, jf. vigtighed af at være flere sammen om faciliteter
b) Ideafprøvning/vurdering af potentiale
a. Tager udgangspunkt i respekt for og anerkendelse af fremtidsvisioner og
pladsen til det anderledes
b. Har forståelse for forskellige idrætters og forenings størrelse, herunder
eventuelt særligt behov for hjælp
c. På baggrund af et koncentrat af vore analyser kan give en pejling af situationen
for en given ansøger
d. Evt. inddragelse af forbund i vurderinger
e. Sager kan rejses for bestyrelsen med henblik på et videre udviklingsforløb eller
lign.
Eventuelle cases bredes ud.
21011:
Idrætsrådets logo
Der arbejdes videre med en model, hvor det nuværende logo suppleres af vore øvrige
identitetslogoer på ryggen af repræsentativt tøj.
21012:
Ridemodel og andre kommuner
OS og ME orienterede om det fremadskridende arbejde.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det producerede materiale.

