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

14. oktober kl. 17:30 – 19:30
Skottenborg 12-14
Peter, Peter, Peder, Henrik, Preben, Ole, Tine, Betina, Dorthe
Ole, Rikke
Morten

21029:
Meddelelser
• 2 anlægsprojekter fra klubhusundersøgelse har fået bevilling i mindre anlæg i
forlængelse af bestyrelsens indstilling.
• Invitation til 70 års fødselsdag hos Viborg Idrætshøjskole (tidl. GIV):
https://viborgih.dk/event/70-aars-foedselsdag/ Preben deltager
• Regionsmøde i DIF med deltagelse af Hans Natorp, PM orienterer
• DM ugen – pressemeddelelse fra DIF, se bilag 1
• Invitation til DGI årsmøde d. 28. april.
• Info og status vedr. PULSÅREt
• VIP invitation kvindelandsholdet
• Årsmøde for alle idrætsråd i Herning: 28-29 januar.
• AG Frivillighed orienterede om status og der arbejdes for at skabe politisk møde
ASAP, herunder orientere de øvrige samarbejdspartnere på området.
21030:
Godkendelse af referat
Godkendt
21031:
Opfølgning på repræsentantskabsmøde
Følgende bemærkes:
• Godt flow
• ”Speed indlæg” – godt navn og fin længde
• Stærkt med lokale foreninger, der holder oplæg
• Spisningen er en vigtig del med gode snakke og god stemning
• Bestyrelsen har en god synlighed og godt at sidde spredt rundt ved bordene
• Problemer tages løbende gennem året – ikke denne aften og derfor er der ikke så
meget åben debat
Potentielle forbedringspunkter
• Flere mikrofoner og headset til dem, der taler meget – bedre lyd SKAL lykkes
• Digital indtjekning (kræver 3 computere)
• Fotovæg (mulighed for bedre billeder) – evt. billede med repræsentantskabet i
baggrunden
• Visuelt design af bestyrelsens beretning bør ændres (og bør det omhandle
Idrætsrådets samlede visuelle identitet?)

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med mødet.
21032:
Idræts- & Fritidspolitisk vælgermøde
Mødet blev drøftet og gennemgået, samt bestyrelsen prioriterede 4 overordnede temaer,
som adresseres særligt for politikerne både forud for aftenen, samt i form af 4 intro
spørgsmål på selve aftenen:
a)
b)
c)
d)

Frivillighed, Rikke spørger
Skole/foreningssamarbejde, DIF spørger
Faciliteter, Peder spørger
Seniorer, DGI spørger

