
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 20. maj kl. 17:30 – 20:00   

Sted: Skottenborg 12-14  

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

Afbud:  Rikke, Majbritt  

Referent:  Morten   

 

 

21017:  Meddelelser  

• Familiemedlemskaber drøftet, herunder konstatering af udfordringer jf. 

aktivitetstilskud. I første omgang arbejdes der ikke videre med sagen, men vi har en 

opmærksomhed herpå jf. løbende dialoger med Fritidsrådet omkring fremtidige 

tilskudsjusteringer. Dertil vil vi gerne være med til at sprede best cases, fx gode 

erfaringer med familietennis.   

• Viborg Elite – college er etableret med flot tilslutning.   

• Skive Idrætsråd inviterer til rep.møde d. 10. juni kl. 18 i Spøttrup. Jf. corona deltager 

vi ikke i år.  

• Corona-puljen til nødlidte på juni møde i KFU 

o Den korte tidsfrist kan have været en udfordring for mange  

o Stor bekymring for kommende år i forhold til såvel medlemstab som økonomi  

▪ Vigtig pointe at fastholde i dialogen med politikere og embedsmænd  

 

21018:  Godkendelse af referat 

Godkendt  

 

21019:  Klubhusanalyse  

Antal ansøgere og samlet ansøgningsbeløb er i lighed med tidligere år.  

Antallet af ansøgninger i gråzonen er højere end normalt  

Vi indstiller et beløb, der er lavere end puljens rammer, idet vi foreslår, at overskydende 

midler overføres til kommende år.  

 

I efteråret 2021 accelereres kommunikationen omkring puljens muligheder. Vi gør 

følgende:  

 

a) Fællesmøde (i lighed med stormødet i 2014), hvor vi drøfter puljens kriterier og 

kommer med eksempler på teknologiske udviklinger via fx Viborg Fjernvarme 

b) Mandrup tager på en tur rundt til nogle af de foreninger, der ikke deltager på 

stormødet, så vi kommer helt bredt ud 

c) Der laves en film omkring puljens muligheder, herunder eksempler på ting, som 

nogle foreninger har haft glæde af at løse  

 

 



  

 

21020: Genstartskampagne & varig indsats til understøttelse af rekruttering & 

fastholdelse af medlemmer  

ME præsenterede tankerne og planerne, herunder inddragelsen af de idrætsfaglige netværk 

i det videre forløb  

Bestyrelsen gav opbakning til at indsatse særligt på dette område.  


