
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 21. januar kl. 19:00 – 20:30   

Sted: Sammen hver for sig 

Deltagere: Preben, Peder, Tine, Rikke, Louise, Betina Ole, Peter, Henrik   

Afbud:  Majbritt  

Referent:  Morten  

 

21001:  Meddelelser  

• Jakker og øvrigt tøj – logo må ikke være en farvelade, men skal være synligt  

• Tobaksfrit idrætsliv, Lone & Pia deltager i dialog for os – se bilag 1  

• Fritidsrådets beslutning i sagen om lokalefordeling – se bilag 2  

• Viborg Elite – forestående genforhandling af TD aftale  

• ØK beslutning vedr. foreningers lånemuligheder. Sagen er med reference til 

halanalyserne og positivt med beslutning om at skabe lånemuligheder til 

investeringer i idrætsanlæg – se bilag 3 

• Lysningen & boldbaner  

• Bjerringbro Cross Klub & møde om støj  

• Houlkær hallen & anlægsprojekt  

• Rødkærsbrohallen & anlægsprojekt  

• Møldruphallen & udviklingsprojekt  

• Ridetilskud udbetalt – se bilag 4 

• Rideklubben Birken – OS orienterer  

• Generation Handball & årsforventninger  

• Henvendelse fra Peter Ellekær, Starpetanque   

• Viborg Bueskyttelaug & facilitetsudfordringer   

• Viborg Internationale Forening er ny medlemsforening  

• Håndboldkaravane/mini-festivaler i 8 klubber udsættes  

• Sportsgalla + UNG sportsmester udsættes  

• Visualisering af breddeindsatser igangsat  

• Positivt fremmøde til corona-status møde for alle klubber   

 

21002:  Godkendelse af referat 

Godkendt  

 

21003:  Corona Status  

Coronamødet med vore medlemsforeninger blev drøftes og i forlængelse heraf fik Preben 

og Peder mandat til de videre drøftelser med KFU. 

 

Sideløbende etableres en aktionsgruppe med Rikke og Betina fra bestyrelsen og Maiken og 

Pia fra sekretariatet. Gruppens mål er at skabe omgående aktion med tydelige budskaber 

om ”betal dit kontingent”, ”bak op om din forening” og lign.  

 



  

 

Jf. Idrætsrådets egen økonomi søges ikke om støtte fra Viborg Kommune.  

 

21004: Ridemodel og andre kommuner  

Arbejdet med at sælge model til andre kommuner igangsættes, idet der skal være en 

opmærksomhed på forskellige kommunestørrelser  

Eventuelt tilbyde konsulentbistand (faktureres)  

 


