
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 23. februar kl. 17:30 – 21:00   

Sted: Sekretariatet, Skottenborg 12-14  

Til stede:  Preben, Peder, Louise, Tine, Betina, Dorthe, Peter M. og Peter E.   

Afbud:  Rikke, Ole, Henrik  

 

Mødet indledt med besøg fra Jesper Ørslev Bennetsen fra Viborg Ungdomsskole, der 

orienterede om ungdomsskolens arbejde og inviterede Viborg Idrætsråd til at deltage i 

skolens bestyrelse.   

 

Efter mødets afslutning kl. 20 tog bestyrelsen imod indstillinger fra vore foreninger vedr. 

årets hædersbevisninger.  

 

 

22006:  Meddelelser  

• 100 års jubilæum i Frederiks 

• Idrætsrådskonference 28.-29. januar  

• VIFO rapport om samråd: https://vifo.dk/vifo-undersoeger/samraadenes-roller-og-

potentialer/ 

• Snapsting stormøde d. 3. marts. 

• Øgede priser på varme og el. Dialogen er i gang med KFU jf. en politisk 

opmærksomhed på foreningernes udfordringer. Det bemærkes, at vi   

o i en årrække har arbejdet med at reducere energiforbrug jf. klubhusanalyserne 

o er der foreninger med behov for a conto beløb for at sikre likviditet?  

o vi tager en status med KFU forud for rep.mødet  

o vi forholder os til de indkomne meldinger og de realiserede prisstigninger    

• Dialog med DGI Midtjylland 

• Årsmøde i Skive d. 31. marts    

 

22007:  Godkendelse af referat  

Godkendt  

 

22008: Konstituering (fortsat)  

Bestyrelsen takkede ja til at indgå i Viborg Ungdomsskole bestyrelse. LMH, BL og PB 

drøfter deltagelse.  

 

Der fordelte posterne som følger  

 

 

 

 

 

https://vifo.dk/vifo-undersoeger/samraadenes-roller-og-potentialer/
https://vifo.dk/vifo-undersoeger/samraadenes-roller-og-potentialer/


  

 

 

Ansvarsområde   Deltager  

Viborg Kommune    

KFU (herunder halanalyse, m.fl.)   PJ + PB  

Borgmester   PJ 

Øvrige politiske udvalg og råd   PJ + PB  

Bestyrelse for Viborg Ungdomsskole (jf. henvendelse)  LMH, PB, BL 

   

Organisationer    

DIF + DGI    PJ + PB 

Idrætsråd (via DIF)   PM  

   

Idrætsfaglige netværk    

Tennisnetværk (herunder tennis og padelanalyse)   OS 

Ridenetværk   OS 

Håndboldnetværk   BL + HB 

Skyttenetværk   PM 

Gymnastiknetværk   PJ 

Fitnessnetværk   PEH  

eSport   PEH   

Pigefodbold   DØ + PB  

Fodboldnetværk (herunder fodboldanalyse)   PB  

   

Særlige indsatser med politisk repræsentation    

Viborg Elites Talentråd    BL + OS 

Generation Handball   HB  

PULSÅREt (herunder den åbne skole generelt)   PB + LMH + OS + BL 

   

Arbejdsgrupper med politisk deltagelse     

AG Klubhusanalyse   PM  

AG Frivillighed  PB + LMH + OS + BL 

AG Verdensmål   RA + BL  

AG Branding   RA + PEH  

   

 

22009: Regnskab  

Godkendt med overskud på kr. 6.250 kr., idet der kan komme mindre udsving jf. revisors 

endelige gennemgang.  

 

Budgettet for 2022 er et overskud på kr. 2.000.  

 

22010:  Forberedelse af repræsentantskabsmøde  

Bestyrelsen drøftede rammen for repræsentantskabsmødet og peger bl.a. på  

 

1. Der kan tilbydes formøder i tidsrummet 17 – 18, idet møderne skal respektere 

sluttidspunkt kl. 18, så der er mulighed for at møde frivillige fra andre 



  

 

foreningsområder og udveksle erfaringer i forbindelse med spisningen. Temaer kan 

være:  

a. Frivillighed  

b. Pulsåret  

c. De idrætsfaglige netværk  

d. Energi 

e. Sociale medier  

2. Vi inddrager lokale foreninger til at holde speedindlæg jf. aktuelle temaer 

3. OBS på lyd og mikrofoner (bør være headset til dem, der taler meget). 

 

Følgende er på valg  

• Preben Jensen     

• Peder B. Pedersen    

• Tine Wilsøe (ønsker ikke genvalg)     

• Dorthe Østergaard     

• Louise Møller Hansen  

• Betina Lindgaard  

  

22011: Frivillighedsfokus  

PJ + PB orienterede om dialog med KFU, Fritidsrådet, DGI Midtjylland og De Frivilliges  

Hus vedr. særlig fokus på frivillighed i de kommende år. Der er nedsat en arbejdsgruppe,  

der forventes at præsentere oplæg maj/juni for KFU.  

 

 


