
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 19. oktober kl. 17:30 – 20:30   

Sted: Skottenborg 12-14 

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

Afbud:  Louise, Rikke, Majbritt  

Referent:  Morten  

 

Dagsorden  

 

20033:  Meddelelser      

• Inspirationstur 2020  

• DIF konference er 15/16. januar  

• Skoleåret 2021-22 var flyttet hen til at starte i uge 32 med lærerforberedelse i uge 31. 

GH er i uge 31, hvor mange Viborg Skoler bruges til overnatning. Skolechef har 

sikret, at GH kan bruge skolerne i normalt omfang, idet der kan være enkelte 

minimale undtagelser.  

• Der nedsættes et udvalg bestående af Peder, Ole, Betina og Louise, der skal arbejde 

videre med mulighederne for at skabe breddeidrætsskoler, herunder sikre, at der 

rejses kommunal økonomi til inddragelse af ressourcepersoner fra vore foreninger.  

• Orientering om samarbejdsforsøg med B&U, jf. kommunens sammenhængsmodel   

• VIFO: casekommune i undersøgelse af lokale samråd (se bilag 1)  

• DIF input vedr. 25 års reglen (se bilag 2)  

• Info vedr. strukturændringer i Herning Kommune  

• DIF iværksætter ny kampagne rettet mod seksuel krænkelse af børn og unge i 

forenings- og fritidslivet 

• Søndersøløb 

• Repræsentantskabsmøde 

• Pulje til klubhuse er åbnet – link til energistyrelsen afklares  

 

20034:  Godkendelse af referat     

Godkendt  

 

20035:  Corona – status     

Sagen blev drøftet og praktisk taget samtlige bestyrelsesmedlemmer kan fortælle om 

foreninger, der har mistet medlemmer og midler grundet corona. Nogle klubber har mistet 

i størrelsesorden 200 medlemmer. Der var også eksempler på konkrete tab på mere end 

200.000 kr.  

 

Tennis og golf vækster – muligvis også andre idrætter. Samlet har idrætten dog tab.  

 



  

 

På et praksisniveau betyder corona også, at meget få tager bad i foreningsfaciliteterne – det 

var i forvejen en problemstilling, der nu er blevet accelereret. Konkret svækker det 3. 

halvleg både nu og på en længere bane.  

 

Idrætsrådet står også til at få væsentlige tab.  

 

Sekretariatet tager pulsen på alle vore medlemsforeninger. Sagen genoptages på næste 

møde.     

 

20036:  Sag på kommende Talentrådsmøde    

Bestyrelsen drøftede sagen og gav Ole S. mandat til at gå efter model D, sekundært B, jf. 

ambitionen om at fremme de lokale talentmiljøer. Der ses særligt en risiko for at scenario A 

og C kan udhule de lokale talentmiljøer og erodere dem over tid.  

 

20037:  Ridesportsmodel & perspektiv     

Sagen drøftet.  

 

Det besluttedes, at et evt. arbejde med at sprede ridesportsmodellen til andre kommuner 

skal ske på en sådan måde, at Idrætsrådet sikres et overskud på arbejdet – et overskud, der 

kan bruges på at fremme idrætten i Viborg Kommune.  

 

Endvidere bemærkedes, at vi skal sikre, at eventuelle købere gennemgår en proces med 

købers lokale rideklubber, idet processen har været helt central for Viborg Kommunes 

rideklubbers bifald af modellen. I dette arbejde skal et lokalt idrætsråd naturligvis 

indtænkes.  


