
Referat af repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd 

Onsdag den 29. september 2021 i BDO-lounge Viborg 

 

Velkomst ved formand Preben Jensen  

1. Valg af dirigent  

Frans Skovholm (Nørremarkens UGF) vælges som dirigent.  

Frans konstaterer at repræsentantskabsmødet er annonceret korrekt, samt at det afholdes på et sent 

tidspunkt og på en måde, der ikke er i overensstemmelse med vedtægterne.  

Da ingen foreninger har beklaget dette, så har bestyrelsen valgt at anerkende repræsentantskabsmødet 

som beslutningsdygtigt. 

2. Konstatering af fremmødte repræsentanter 

Frans konstaterer 108 repræsentanter fra og 41 foreninger. 

 Frans udpeger 3 stemmetællere: 

• Christian Steffensen, Mønsted IF 

• Jesper Kjeldgaard, Karup Kølvrå IK 

• Anette Staun, Søndermarkens IK 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Kære venner 
 
TAK for jeres store indsats for idrætten i Viborg Kommune i sæsonens løb! 
 
Det har været endnu et ekstremt år – også for idrætten.  
Covid-19 har været en enorm udfordring.  
Pandemi. Nedlukning. Genåbning. Mundbind. Afspritning. Restriktioner.  
 
Vi har levet i en virkelighed, som vi aldrig ville have kunnet forestille os.  
 
Og alligevel har I og tusindvis af andre frivillige klaret det fantastisk.   
I og jeres frivillige ledere er lykkedes  
med at holde fast i foreningsidrætten gennem corona-tiden. TAK for det.  
 
Covid-19 vil i den kommende tid fortsat sætte dagsorden på 3 særligt vigtige forhold: medlemmer, frivillige 
og økonomi.    
 
For medlemmerne er det sociale samvær i foreningsidrætten af stor vigtighed.  
Det samvær har været udfordret af pandemiens begrænsninger. 
Mange foreninger har fastholdt aktiviteter og medlemmer med online aktiviteter  
Det har været stærkt  



 
Nu kan vi glædeligvis igen samles fysisk og jeg ved, at I er i fuld gang med at invitere medlemmerne tilbage.  
Mange foreninger oplever at have mistet medlemmer  
Det kan skyldes nye vaner. Nye interesser. Måske utryghed.  
Derfor bliver medlemsrekruttering et fokuspunkt for os alle i den kommende sæson.  
 
Det er ikke kun vore medlemmer, der har fået andre vaner  
Mange foreninger oplever at have mistet frivillige ledere og instruktører igennem corona tiden 
Nogle frivillige har brugt corona som en anledning til en tidlig pensionering  
Andre frivillige har fået nye interesser som tiden bruges på 
  
Frivillige er foreningsidrættens vigtigste ressource og samlingskraft –  
Så når vi oplever nedgang af frivillige, er det helt klart et stort fokus punkt.  
DGI og DIF har fokus på det – det har vi også i Idrætsrådet.  
Alle vil vi gerne støtte jer i det vigtige arbejde med at involvere nye frivillige og klæde dem på til opgaverne  
 
Det er også en central pointe, at vi sammen skal tale frivillighed op  
Glæden ved at gøre noget for fællesskabet  
At være en del af et unikt fællesskab  
At få lov til at arbejde med udvikling af børn og unge  
At få lov til at lede en forening  
At få lov til at udfolde sig personligt med rod i et stærkt fundament  
At være noget for andre mennesker.  
Det vælter med gode argumenter for at være frivillig – vi skal huske at fortælle historierne.  
 
Og vi skal huske at glæde os sammen med de mange frivillige, der heldigvis fortsat bruger deres tid og 
energi i foreningsidrætten – TUSIND TAK til jer!  
 
Pandemien har også stadig økonomiske konsekvenser.  
DIF og DGI har arbejdet flot på det nationale plan  
De har skabt vejledning, puljemidler og øget frihed 
Lokalt har Viborg Kommune skabt ro ved at sikre uændrede tilskudsrammer 
Det har været fantastisk vigtigt  
Viborg Kommune har samtidig skabt en nød-pulje, så ingen foreninger skulle lukke som følge af Corona  
Det er et super vigtigt signal og en vigtig handling,  
som vi glæder os over i idrætsrådet.  
Vi er sammen om at bevare idrætten og sikre en fremtid med idrætsaktive borgere 
 
Fra idrætsrådets side er vi dog bekymret for fase 2.  
Den kommer, når årsregnskaberne for 2021 færdiggøres.  
Vi er bekymrede for de foreninger, der har tabt medlemmer og foreninger med uændrede 
driftsomkostninger til egne lokaler og private lejemål.  
De foreninger kan få behov for hjælp i 2022  
Dertil sparer foreninger i Viborg Kommune op til at medfinansiere nye idrætsanlæg.  
Idrætsrådet finder det rimeligt, at foreninger, der har mistet væsentlige dele af deres egenkapital, kan 
støttes. 
 
Vi forventer, at vi får brug for vore politikeres hjælp til fase 2   
  
Budget 2022 er på sin vis udenfor denne sæson  



men jeg vil gerne kommentere det indgåede forlig.  
Det er ikke et klassisk valgårsforlig 
Fra idrættens side bemærkes særligt, at der er forsvundet 10 millioner kroner  
Pengene var afsat til investeringer jf. halundersøgelsen  
Nu står de til Viborg Museum.  
… i min optik er det helt OK, at der er udlånt kr. 10 mio. fra idrætten 
Og jeg må så tilføje – det er vigtigt midlerne kommer tilbage igen næste år  
På det tidspunkt foreligger analyser af halfaciliteter, boldbaner og lysanlæg  
Jeg ved, at de analyser vil pege på helt akutte forhold, vi skal løse  
Forhold, hvor tiden arbejder imod os  
Jeg mærker et pres i forlængelse af det udlån –  
som mangeårig realkredit mand, så forstår jeg naturligvis et udlån – 
og vi må se, hvor store renter, vi kan lægge på …  
 
Budgetforliget fastholder glædeligvis en tilgang med blokke af midler til idrætten jf. analyser  
Det er et vigtigt princip byrådet holder fast i: analyser før bevillinger   
 
Budgetforliget rummer også midler til fortsatte energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter, samt en 
beslutning om at støtte pulsåret – begge meget positive.  
 
Dertil fastholder byrådet uændrede driftsvilkår for foreningsidrætten -  
Det anser vi tilsvarende som positivt – byrådet vil idrætten.  
 
Et budgetforlig med flere gode ting efterlader mig dog urolig 
Særligt i forhold til ”udlån af blokmidler” til at aktivere kommende analyser 
Vi forventer akutte opgaver i 2022. 
Dertil situationen med midler til foreninger, der bliver ramte af fase 2 i corona –  
Tømmermænds-ramte, om man vil.  
  
Covid og økonomi må ikke fylde det hele  
 
Og sæsonen har traditionen tro budt på masser af gode oplevelser og stærke resultater  
Jeg vil gerne fremhæve, at COLLEGE Viborg set dagens lys og giver os endnu bedre muligheder for at 
understøtte talentarbejdet i Viborg Kommune 
COLLEGE Viborg er skabt på rekordtid  
Takket være et stærkt partnerskab med Viborg Katedralskole, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kommune 
og en række af vore foreninger, så har der været fuldt hus fra dag 1.  
 
Lokale idrætsfaglige netværk er sat i gang med god dynamik og dialog –  
fx indenfor gymnastik og skydning  
Vi fortsætter ad den vej og etablerer gerne flere lokale idrætsfaglige netværk. 
 
I løbet af et idrætsråds-år sker der rigtigt mange ting 
Jeg er slet ikke kommet omkring det hele  
 
Mit hovedbudskab er skåret helt ind til benet:  
 
1. Hvis Covid-19 var en træls druktur – så er vi kommet til søndagens tømmermænd  
2. Udfordringer med medlemmer, frivillige, økonomi  
3. Lad os løse det, sammen!  



Slutteligt,  
TAK til alle frivillige, til vore medlemsforeninger, byrådspolitikere, embedsmænd og alle øvrige 
samarbejdspartnere. 
Jeg glæder mig dagligt over vores samarbejde.  
TAK til den øvrige bestyrelse for gode dialoger og viljen til at finde løsninger.  
TAK til vore medarbejderne på sekretariatet – I er ambitiøse og har hjertet med.  
 
TAK for en helt særlig sæson. 
 
Mads Panny kommentar: 

Viborg Kommune vil foreningsidrætten. 

Corona hjælpepulje vi har set og bemærket den tid i har været igennem og ikke er ude af endnu. 

KFU – stands ulykken, send penge ud – så der ingen skade sker yderligere, - start behandlingen – dem der 

er hårdest ramt – flest penge. Genoptræning – ikke kommet helt endnu – men hjælpe genstartstilskud – vi 

skal kigge på nu. 

Investeringer – Hvad kan I forvente indenfor den kommende tid. 

Seneste tid – 8 Padelbaner i år – 6-7 nye baner i 22. Første spadestik i Liseborg, Lysningen i Overlund og ny 

hal besluttet til Houlkær og Rødkærsbro – og der arbejdes på en 50 meters svømmehal. 

2 mill friluftsbadning – 3 millioner mindre anlæg. 

Udlån 10 mill til haller – hvis der er så stort et behov – mon så ikke pengene vender retur igen. 

Renteindtægter – negativ rente – så kun godt VK passer på pengene. 

Ny aftale med Kvindelandsholdet, Hybridbane og handicappladser på stadion, pigefodboldindsatser 

Pulsåret – 10 foreningsidrætter vores skolebørn skal igennem på skoleår. 

MP slutter af med at takke for et godt samarbejde med bestyrelse og ansatte i Viborg Idrætsråd.  

Øvrige kommentar 

Ingen 

Godkendelse af bestyrelsens beretning: Beretning godkendt  

4.  Viborg Idrætsråds regnskab 

Ingen kommentar til regnskabet 

Regnskab godkendt  

5. Indkomne forslag:  

Ingen  

6. Valg af formand  

Formand Preben Jensen genvælges og fortsætter  

7. Valg af bestyrelse  



• Bestyrelsesmedlemmer på valg fortsætter (Ole S. Nielsen, Peter Mandrup, Rikke Agerholm 
Therkildsen, Henrik Bangshøj) med undtagelse af Majbritt Tang Jønson, der udtræder. De 4 andre 
bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

• Derved er der 2 ledige pladser i bestyrelsen, da der er en vakant plads fra sidste års 
repræsentantskabsmøde, hvor afstemning ikke var muligt pga. Corona omstændighederne og 
afviklingen af repræsentantskabsmødet. 

• Preben foreslår Peter Ellekjær Hansen fra Star Petanque Danmark og Dorthe Østergaard fra Ulbjerg 
Idrætsforening som har meldt deres kandidatur, - de bliver begge valgt. 
 

8. Eventuelt  

Intet.  

 

5 speedindlæg fra: 

• Star Petanque Danmark – hvordan har vi klaret os igennem Corona perioden?  

• Fodslaw Viborg - hvordan har vi klaret os igennem Corona perioden? 

• Tapdrup Udeliv Tennis - hvordan har vi klaret os igennem Corona perioden? 

• Peder B. Pedersen, Viborg Idrætsråd bestyrelsen omkring ”Frivillighed” (kampagne) 

• Morten Erfurth, Viborg Idrætsråd, PULSÅREt 

 

Uddeling af hæderspriser: 

Folkebladets Skulderklap  

Danni: Vi hylder de fantastiske mennesker der gør en forskel i idrætten  

De frivillige skal anerkendes – tiltrængt igennem denne svære Corona tid. 

Vinderen er: Hans Eriksen, Foulum IF 

 

Årets unge idrætsleder  

De nominerede er: 

1. Sasha Donkild  Star Petanque Danmark 

2.   Thomas Johansen  Gymnastikforeningen KVIK  

Vinderen er Sasha Donkild 

 

Årets Idrætsforening 

De nominerede er:  

1. Tapdrup Udeliv Tennis 



2. Star Petanque Danmark 

3. Fodslaw Viborg 

Vinderen er: Tapdrup Udeliv Tennis 

 

Årets Idrætsleder  

Morten præsenterer de nomineret: 

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  

Vinderen er: Rasmus Veng 

    

Afslutning  

Frans takker for god ro og orden. 

Preben takker af. 


