
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 1. september kl. 17:30 – 20:30   

Sted: Skottenborg 12-14 

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

Afbud:  Bettina, Ole og Louise   

Referent:  Morten  

 

20027:  Meddelelser      

• Novo Nordisk ansøgning  

• Håndboldinspirator  

• Kickstarter  

• Bjerringbro Cross Klub  

• Netavisabonnement  

• Nej tak til kampagne fra TD, DIF og Sport One Danmark 

o DIF, Team Danmark og Sport One Danmark lancerer en digital kampagne, der 

skal motivere danskerne til en sundere dagligdag  

• Inaktive motiveres af personlig henvendelse fra venner  

o 42 procent af landets idrætsforeninger har tilbud, som man kan deltage i 

sammen som familie. Kombinationen af familietid og aktiv tid har vist sig at 

være et effektivt middel til at få flere voksne ind i foreningerne. 

• Danskernes Idrætspris – vi følger prisen nationalt  

• Nye signaler fra DIF via det nye politiske program for 2021-2024, hvor målsætninger 

blandt andet er (se også bilag 2):  

1) DIF skal være verdens bedste sted at være frivillig.  

2) DIF skal være Danmarks vigtigste organisation for børn .  

3) DIF skal mindske idrættens klima- og miljøaftryk. 

• VFF indvier klubhus 4. sept. Kl. 13 – PJ, PB og ME deltager  

• TUT indvier lysanlæg 4. sept. Kl. 18 – PJ og ME deltager  

• Viborg Rideklub, 20 års jubilæum for berider d. 4. sept. Kl. 14 – 17 - ME deltager  

• Tennisnetværk med 9 deltagende foreninger og 17 frivillige  

• Viborg Elite, opstartsmøde + mentaltræing, fx Oldengaard  

• Opstart rigtige mænd og kvinder 

• Pigefodboldfestivaler  

• VM i total håndbold bliver d. 7. januar  

• Bankgebyr – hvad er erfaringerne  

• Rideklubben Tougaard optages som medlem  

• Herning Idrætsråd inviterer til rep.møde d. 10. september, afbud  

• Søndersøløb søges afholdt i minimalistisk format  

• Tøjpakke til bestyrelsen  

 

20028:  Godkendelse af referat    

Godkendt  



  

 

 

20029:  Corona – status     

Status blev drøftet, idet bestyrelsen imødeser et særligt fokus på fastholdelse og 

rekruttering af medlemmer i den kommende tid.  

 

I forhold til DIF/DGI puljen bemærkes, at praktisk talt alle ansøgere har fået 36 % af 

ansøgerbeløb. Således har egenkapital (i fx mursten) ikke haft betydning alligevel, og 

bestyrelsen glæder sig over at have rådgivet alle vore foreninger til at søge. Bestyrelsen 

undrer sig over, at de manglende indtægter fra arrangementer ikke tæller mere end fravær 

af kontingent.  

  

Lokalt skal vi have en opmærksomhed på, om alle foreninger har samme vilkår i forhold til 

leje af faciliteter. Fx er nogle lejere blevet mødt med krav om at de skal gøre ekstra rent, 

samt at normale låseprocedure ikke længere kan serviceres på grund af institutionens 

øgede timeforbrug på rengøring.  

 

20030:  Kommunens budget     

Halanalysen drøftet 

 

Status på mulighed for etablering af pulje til garanti for lån drøftet. PJ tager en dialog med 

Brøndum Fonden og hører om det passer med deres fundats. Sagen omkring foreningers 

låneudfordringer tages op på næste måde i forlængelse af budgetforliget med henblik på 

yderligere national indsats.  

 

20031:  Forberedelse af repræsentantskabsmøde    

Pokalen til Årets Idrætsleder får en mahogni-fod.  

Bestyrelsesemner drøftet. Morten tager kontakt med henblik på forventningsafstemning.  

Målene for sæsonen 2020-21 gendrøftet og justeret til følgende:  

--------------------- 
Det er et vigtigt mål for os at fastholde fokus på idrættens egenværdi. Vore mange frivillige skal fortsat sikres 

gode grundlæggende forhold, så kommunens borgere har adgang til et velfungerende, mangfoldigt idrætsliv. 

Derudover har bestyrelsen følgende overordnede mål — at:   

  

1. Dagsordenssætte og aktivere foreningsidrætten og idrættens fællesskab i relation til Viborg Kommunes 

overordnede målsætninger, fx via styrkelse af lokale netværk og foreningssamarbejde  

  

2. Forholde sig til samfundsmæssige trends og udviklingstendenser mhp. at oversætte dem til idrætten i 

kommunen, fx nye idrætsgrene, nye puljer/midler, pandemier, mv..  

  

3. Styrke og videreudvikle analysearbejde mhp. at forbedre idrætsfaciliteter, fx vedr. haller og 

energiinvesteringer i klubhuse 

  

4. Udvikle centrale indsatszoner, fx Rekruttering og fastholdelse af medlemmer i foreningsidrætten, Viborg 

Elite og Events (fx Generation Handball), der får flere med i idrætten 

 



  

 

20032:  Sag vedr. lokalefordeling   

Sagen blev drøftet med følgende svar til Fritidsrådet:  

 
Høringssvar vedr. principper for fordeling af lokaler 
Idrætsrådet har i forlængelse af forvaltningens henvendelse drøftet principper vedr. fordeling af 
lokaler, herunder retningslinjer for at prioritere mellem flere foreninger, der ønsker de samme 
tider. Henvendelsen rummer 2 vinkler:  
 

a) En generel prioriteringsliste vedr. principper for fordeling af lokaler  
b) En konkret sag fra dette års fordeling 

 
Ad a) En generel prioriteringsliste vedr. principper for fordeling af lokaler  
Idrætsrådet har drøftet sagen med udgangspunkt i de bærende principper i halanalysen, idet 
idrætsrådet finder det hensigtsmæssigt, at der er de samme grundlæggende principper for 
prioritering af midler til faciliteter og fordeling af lokaler. På den baggrund bemærkes følgende:  
 
Helt grundlæggende præciserer en forenings basisrettigheder til træningstider i haller ud fra parametrene idrætsgren, 
niveau, alder og antal udøvere (2018; s. 50-51). Disse basisrettigheder foreslås anvendt som udgangspunkt for antallet 
af haltider til en given forening. Såfremt en forening, der ansøger om haltider, synes at have flere træningstider end 
angivet af basisrettighederne, undersøges foreningen med reference til halanalysens principper. Har foreningen for 
meget tid, kan tiden tildeles andre. 1  
 
Hvis flere foreninger ønsker samme haltid og foreningerne har en samlet booking, der er i overensstemmelse med 
basisrettighederne, så tildeles haltider ud fra følgende prioriterede rækkefølge:   
 

1. Primære inde-idrætter har forret (fx håndbold, badminton, gymnastik, volleyball, basketball, floorball, hockey 
og lign.2) frem for sekundære indeidrætter.3 

2. Åbne foreninger (tilgængelige for alle) har forret frem for lukkede foreninger.4 
3. Børn og unge under 25 år har forret frem for voksne (+25 år) 
4. Konkurrenceidræt har forret frem for motionsidræt.5 
5. I yderste led prioriteres den forening, der har den højeste deltagerudnyttelsesprocent af tiden, jf. 

basisrettigheder, herunder hensyntagen til forskellige idrætters maksimale deltagerantal.   
 
Derudover bemærkes følgende:  

• Særligt svage målgrupper kan kræve individuel sagsbehandling. 

• Hold/grupper, der bruger harpiks, placeres som sidste dagsaktivitet, jf. hensynet til andre idrætter (rengøring)  

 
Ad b) En konkret sag fra dette års fordeling  
I forhold til den konkrete sag foreligger følgende sagsforløb:  
 

• Viborg HK havde ikke ansøgt rettidigt  

• Viborg HK deltog ved lokalefordelingen  

• Viborg HK accepterede det på aftenen indgåede kompromis 

• Viborg HK sendte efterfølgende et ønske om at få alle tider  

 
1 Det er en forudsætning for at få tider, der er konkurrence om, at en forening har søgt til tiden. Efter halfordelingsmøde kan der 
altid søges om eventuelle ledige tider. 
2 Dette vil ofte være foreninger med en relativt lang indendørs sæson (6 mdr. +)  
3 Sekundære indeidrætter har som minimum ret til træning lørdag og søndag, samt eventuelle ledige tider mandag – fredag. 
Sekundære indeidrætter er fx tennis (incl. skumtennis) og fodbold (incl. indendørs og futsal).  
4 Fx er nogle foreninger defineret via en arbejdsplads (ikke tilgængelige for alle).  
5 Træning prioriteres over leg.  



  

 

 
Idrætsrådet hæfter sig særligt ved, at Viborg HK ikke har søgt rettidigt. Derfor udgår Viborg HKs 
rettigheder, idet en imødekommelse af Viborg HKs ønsker i den konkrete sag vil være en 
underminering af halfordelingssystemet – det vil således ikke længere være nødvendigt at søge 
rettidigt, og fremtidige forhandlinger om haltider vil blive genstand for usikkerhed. 
 
Inden sagen lukkes foreslår idrætsrådet, at Fritidsrådet eller Idrætsrådet tager et møde med de 
involverede parter, hvor det på baggrund af den nuværende medlemssituation (4 måneder senere) 
drøftes, om der er mulighed for at lave en optimeret fordeling af tiderne. Eksempelvis kan der være 
kommet trænere til NUGF, der prioriterer udendørs træning på kunstgræs, eller Viborg HKs behov 
for træningstider kan være reduceret.  
 

 

 

 

  


