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

30. august kl. 17:30 – 21:30
Skottenborg 12-14
Preben, Peder, Louise, Tine, Betina, Peter, Henrik & Rikke
Ole, Majbritt
Morten

Kl. 19 var der fremvisning af COLLEGE Viborg.
Dagsorden
21021:
Meddelelser
• Hans Natorp er ny DIF formand
• Status for Luftsportens samarbejde
• VIFO rapport om samråd, del 1:
https://vifo.dk/vidensbank/udgivelser/lokale-samraad-paa-kultur-idraets-og-fritidsomraadet-enlandsdaekkende-spoergeskemaundersoegelse-blandt-lokale-samraad/d9f8e952-3d41-44dd-bac0-accb0097ff1e

•
•

Idrætsmødet i Ålborg
Idrætsråd i Region Midtjylland arbejder på møde i september (PM + ME)
o kommunikation mellem og til rådene foregår via vores fælles FB gruppe ( DIF - Region Midtjylland:
https://www.facebook.com/groups/505155506641958/permalink/1085758551914981/

•
•
•
•
•
•
•

Viborg Trail Arena
24 timer
Søndersøløb
Elmelund Rideklub
Ellekonebakken
Viborg Motor Klub & Kartbane (høringssvar)
Kalender. Inspirationstur ændres til socialt arrangement med fællesspisning.

21022:
Godkendelse af referat
Godkendt
21023:
Opfølgning på budgetmøde med KFU
PJ og PB orienterede om idrætsrådet budgetmøde med KFU, herunder følgende input:
Covid 19 – 2022 problemstilling
Vi er taknemmelige for byrådets støtte til foreningslivet gennem pandemien. Vi er bekymrede for vore foreningers
årsregnskaber for 2020. Dels pga. nedlukning og kontingenttab i første halvdel af 2021. Dels medlemstab generelt og
manglende indtægtsgivende arrangementer. Endelig er der risiko for, at de nationale puljer ophører.
Idrætsrådet anbefaler, at KFU afsætter Covid 19 midler til brug i 2022 qua faktiske regnskabstal for 2021.
Covid 19 – genstart via PULSÅREt
Genstart, genrekruttering og fastholdelse af medlemmer kommer til at blive en kæmpe dagsorden for alle foreninger og
idrætsrådet i den kommende lange tid. Særligt børn og unge skal genstartes og ind i sunde aktive vaner med fællesskaber

og bevægelse. Vi foreslår PULSÅREt, hvor der skabes en fælles platform for skole-foreningssamarbejde over hele
kommunen, hvor alle oplever idrætten og broer mellem skoler og foreninger skabes/styrkes.
Idrætsrådet anbefaler, at KFU og B&U afsætter kr. 0.5 mio. til genstartsindsatsen jf. PULSÅREt med start primo august.
Frivillighedskampagne
Mange frivillige ledere har ydet et fantastisk arbejde gennem pandemien med at fastholde aktivitet og fællesskab på
nogle meget vanskelige og skiftende grundvilkår – der mere grund end nogensinde til at hylde vore frivillige.
Andre frivillige har vi mistet i forløbet – eller de er på stand by … de skal genstartes, genrekrutteres, fastholdes som en
del af et attraktivt, meningsgivende fællesskab at blive en del af.
Idrætsrådet anbefaler sammen med Fritidsråd, DGI og forvaltningen at KFU afsætter kr. 0.5 mio. til en kampagne i 2022.
Halfaciliteter
Mange haller har større og mindre projekter i gang, jf. budgetmaterialet. Vigtigt at komme på forkant og afsætte midler,
herunder en opmærksomhed på renoveringer af svømmehaller og større integration mellem ude og inde funktionalitet,
så tidens udendørsidrætsbølge integreres med sociale indendørs faciliteter og fællesskaber.
Idrætsrådet anbefaler en årlig investeringsramme på kr. 7-10 mio.
Fodboldanalysen
Vi står foran en analyse af behovet for nye boldbaner, renovering af boldbaner, samt lysanlæg på et bredt spekter af
udendørsidrætsanlæg, fx fodbold, tennis og ridebaner. Vi er bl.a. bekendte med særlige problemstilling i B 67 og BT.
Idrætsrådet anbefaler en årlig investeringsramme på kr. 1.5 mio..
Klubhuse & spejderhytter
Vi oplever stor efterspørgsel på puljen, der dog i år har haft mange gråzoneprojekter. Vi forventer øget pres på puljen i
forlængelse af kommende informationsmøder med foreningerne. Der kommer hele tiden nye frivillige til og det er en
vigtig dagsorden at være tydelig omkring. 3 projekter medsendes med varm anbefaling til pulje for mindre anlæg.
Idrætsrådet anbefaler en årlig investeringsramme på kr. 0.8 mio. kr.
Økonomi
Budgetforslag
Forbedringer af halfaciliteter
Energi & klubhuse
Fodboldbaner & lysanlæg
PULSÅREt
Frivillighedskampagne
Covid 19 konsekvenser
Udvikling af Viborg Flyveplads
Etablering af nye idrætshaller

2022
7-10 mio.
0.8 mio.
1.5 mio.
0.5 mio.
0.5 mio.
2.0 mio.

2023
7-10 mio.
0.8 mio.
1.5 mio.
0.5 mio.

2024
7-10 mio.
0.8 mio.
1.5 mio.
0.5 mio.

2025
7-10 mio.
0.8 mio.
1.5 mio.
0.5 mio.

Der henvises til KFU sag
Der henvises til KFU sag

21024:
Opfølgning på møde med partier
Idrætsrådet har haft særdeles positive møder med de politiske partier, hvor fremtidige
strømninger og input til kommende valgperiode har været drøftet, herunder en
fastholdelse af den tætte og konstruktive dialog.
Vedr. Idrættens vælgermøde, hvor Idrætsrådet er vært, tilbydes BUS og DGI Midtjylland at
deltage, herunder fremsende input til dagsorden, samt medvirke til at markedsføre
begivenheden, der finder sted d. 26. oktober kl. 18.

21025:
Repræsentantskabsmøde
Udvalgte lokale foreninger inviteres til at tale om deres Corona-erfaringer på
repræsentantskabsmødet.
Emner til formandens tale drøftet.
Majbritt Tang Jønson ønsker en pause fra bestyrelsesarbejdet, da hun i øjeblikket har svært
ved at finde tid til det. Det betyder, at der er to ledige pladser.
ME tager en snak med de 3 kandidater, idet idrætsrådet bifalder de 3 kandidaturer.
Mål for sæsonen afstemt og udmeldes i forbindelse med beretningen.
21026:
Hædersbevisninger
De nominerede er:
Årets Idrætsleder
1. Birgit Rasmussen, Tapdrup Udeliv Tennis
2. Thomas Kristensen, Bruunshåb Tapdrup IF
3. Peter Ellekær Hansen, Star Petanque
4. Rasmus Veng, Houlkær IF
5. Hans Eriksen, Foulum IF
Årets Unge Idrætsleder
1. Sasha Donkild, Star Petanque Danmark
2. Thomas Johansen, Gymnastikforeningen KVIK
Årets Idrætsforening
1. Tapdrup Udeliv Tennis, 7 nomineringer
2. Starpetanque Danmark, 2 nomineringer
3. Fodslaw Viborg
Muligheden for at etablere en pris for Årets Initiativ blev drøftet. Der forestår en drøftelse
af, om denne pris skal supplere eller erstatte eksisterende priser.
21027:
Budget
Budgettet for 2021 godkendes med forventet overskud på kr. 2.000
Budgettet for 2022 godkendes med forventet overskud på kr. 2.000
21028:
PULSÅREt
Orienteringen blev taget til efterretning.

