
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 8. december kl. 17:30 – 21:00   

Sted: Skottenborg 12-14  

Til stede:  Peder, Tine, Ole, Peter, Henrik, Preben, Rikke, Majbritt   

Afbud:  Louise, Betina  

Referent:  Morten  

 

20038:  Meddelelser     

• Møde med VIFO/IDAN vedr. samrådsanalyse  

• Analyser over tid, bilag 1   

• Klubhusanalysen, ved Peter Mandrup  

o Ude ved 18-20 foreninger i nov/dec.  

o Er der et issue med hallernes lejere?  

o Er der en fremadrettet indsats med varmtvandsbeholdere? (PM undersøger 

nærmere, herunder indhenter testdata på Mammen)    

o Er der et potentiale med ridehallerne og belysning  

• Ridenetværk, ved Ole S.  

o Ny tilskudsmodel igangsættes asap – 9 klubber er med fremadrettet   

o Seges rapporter er på vej og for de fleste klubber er udsigterne rimelige  

• Tennisnetværk, ved Ole S. 

o Vækst i DK – nedgang i VK  

o 3 netværksmøder  

o Tennis året rundt. Rødgrønne baner skal måske ændres til kunst med lys  

• Opfølgning på Talentrådsmøde i Viborg Elite, ved ME  

o Rundtur til morgentræning  

o Løsningsmodel B jf. atleters tilknytning til lokale talentidrætsmiljøer  

o Præsentation af Nordre Move  

• Fritidsrådet og prioritering af udleje af lokaler (møde d. 10. december), se bilag 2.  

o Vi ønsker møde med Daniel  

• DIF konference er rykket fra januar til 5. marts kl. 16:30 - 6. marts kl. 16 i Herning  

• Jule kom sammen med musik fredag d. 19 december. I er inviteret med partner. ME 

vil gerne have info på deltagelse mhp. planlægning og sikker afholdelse  

• Breddeidrætskonsulent Pia Viller Arendt stiller op til byrådet   

 

20039:  Godkendelse af referat    

Godkendt  

 

20040:  Corona – status    

Status omkring idrættens udfordringer i Viborg Kommune blev drøftet på baggrund af 

dialog med alle medlemsforeninger. 

 



  

 

Idrætsrådet er i dialog med KFU om udmøntningen af ”kultur-bufferen” på kr. 3 mio.. Det 

blev besluttet, at vi Idrætsrådet skal arbejde for at anvende midlerne til at ”lukke hullet” for 

foreninger og organisationer, så vi sikrer foreningernes basis og sikre drift, som er 

fundamentet for at de kan fungere fremadrettet, og de har ressourcer til at arbejde for at få 

nye medlemmer. I forhold til lukningen af hullet så prioriterer vi både midler til 

indtægtstab på arrangementer og på medlemstab – det oplever vi som værende mest 

retfærdigt. Tilsvarende vil klubber, der ikke har haft tab, ikke få del i midlerne.  

 

Følgende foreslår vi KFU, at der afsættes flere midler til at gen-rekruttere de tabte 

medlemmer.  

 

20041:  Byrådsvalg 2021     

Vi arrangerer vælgermøde + tidlige dialogmøder med alle politiske partier (helst face-to-

face, digitalt om nødvendigt).  

 

Mødeemner kan blandt andet være  

a) Generel intro til Viborg Idrætsråd  

b) Opprioritering af skole/foreningsindsats  

c) Frivillighed  

d) Fastholdelse af analysestrategi omkring investeringer i idrætsfaciliteter  

e) Den generelle anvendelse af idrætsfaciliteter, herunder fx åbne haller når foreningerne ikke 

har booket dem 

f) Tilbud om sparring i fht. idræt og foreningsliv 

… herunder fokus på noget af det, vi har savnet under corona med idræt/fællesskaber, 

idræt/demokratisk læring, idræt/sundhed mv.    

 

Sagen genoptages på næste møde.  

 

20042:  Budgetrapport     

Godkendt med forventning om, at vi vil få et underskud på 150. – 170.000 i år, jf. corona.  

 

20043:  Opfølgning på program for udviklingstur  

Sagen drøftet  

 

Vi planlægger en fælles lørdag for bestyrelse og medarbejdere i april med fokus på 

verdensmål/idrætsrådets værdier.  

 

Særlig obs på, at Verdensmålene fylder enormt meget for de unge, herunder også de unge 

frivillige og de unge foreningsaktive. Således kan det blive et 

frivillighedsrekrutteringsargument, at en forening har forholdt sig til verdensmålene.   


