
 

 

Referat af repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd 

Tirsdag d. 3. maj 2022 i BDO-lounge Viborg 

 

Velkomst ved formand Preben Jensen  

 

1. Valg af dirigent  

Jens Johansen Houlkærhallen vælges som dirigent.  

Jens konstaterer at repræsentantskabsmødet er annonceret korrekt.  

 

2. Konstatering af fremmødte repræsentanter 

Jens konstaterer 108 repræsentanter fra 44 foreninger. 

 Jens udpeger 3 stemmetællere: 

• Martin Hjulmann Andersen, Mønsted IF 

• Jesper Kjeldgaard, Karup Kølvrå IK 

• Henrik Sommer, Overlund Tennis Klub 

 

 

3. Bestyrelsens beretning 

 

Kære venner 
 
TUSIND TAK for jeres store indsats for idrætten i Viborg Kommune i sæsonens løb! 
 
Det er kun et halvt år siden - vi sidst havde repræsentantskabsmøde.  
NU er vi atter tilbage i vante rammer primo maj.  
Og vigtigere endnu – idrætten er tilbage i vante rammer.  
Vi har vundet over corona.  
Det er skønt – men Corona efterlader sig et spor.  
Så vi står foran 2 store opgaver.   
 
Vi skal have alle medlemmer tilbage – og gerne invitere flere med.  
Og vi skal genaktivere alle vore frivillige - og gerne invitere flere med. 
 
Heldigvis har vi noget fantastisk at tilbyde.  
Foreningslivet og fællesskabet om idrætten og foreningen kan noget helt unikt.  
Det skal vi brede ud. 
De fleste vil gerne være en del af et positivt fællesskab.  



 

 
Jeg italesatte den samme dagsorden for et halvt år siden – og jeg vil kort berøre nogle af de indsatser - vi 
har arbejdet med siden.  
 
Vores arbejde med de lokale idrætsfaglige netværk er kraftigt accelereret.  
Vi har nu 10 netværk indenfor forskellige idrætsgrene.  
Netværkene har halvårlige møder. 
De understøtter samarbejde og vidensdeling mellem frivillige på tværs af foreninger 
 
Foreningerne skaber selv dagsordenen til netværksmøderne. 
Netværksmøderne har også input og sparring fra kommune, specialforbund og DGI  
Foreningernes tilbagemelding på netværksmøderne er meget positive  
Så til jer, der endnu ikke er med – I er velkomne.  
Kom og vær med.  
 
Netværkene er giver en ramme, der kan styrke foreningsarbejdet og frivilligheden  
Flere netværk arbejder med at styrke organiseringen i foreningerne.  
Fx via årsplaner - der gør det lettere at uddelegere opgaver.  
Og det er vigtigere end nogensinde at invitere flere frivillige ind.  
  
Mange frivillige er gået på pension under corona – nye skal træde til.  
Det har vi sæsonen igennem drøftet med kultur og fritidsudvalget - 
Og udvalget er meget optaget af - at styrke rammerne for de frivillige.  
Lige nu arbejdes på højtryk –  
kommune – idrætsråd – fritidsråd - dgi - og de frivilliges hus.  
Målet er at styrke frivilligheden på alle de måder, vi kan.  
Vi har konkrete ideer og er åbne for alle gode input.  
 
Der findes ikke et quick fix, der lige løser det hele.  
Men der findes hårdt målrettet arbejde - så vi over tid kan styrke foreningslivet. 
Det kræver tålmodighed og velvillighed for alle.  
Også af et kultur- og fritidsudvalg, der i sidste ende skal vurdere midler til indsatsen  
 
Midt i alle indsatserne så husk: 
Frivillige er foreningsidrættens vigtigste ressource og samlingskraft. 
Og frivilligheden er også en gave til det enkelte individ.  
Du får så mange kompetencer ved at være frivillig. 
Og som ung styrker du dit CV 
Derfor er det også en central pointe - at vi sammen skal tale frivillighed op  
  
 Medlemmerne er heldigvis i stort omfang tilbage i foreningsidrætten.  
Når vi kigger på det samlede medlemstal i DIF, DGI og Dansk Firmaidræt - 
så er Viborg Kommune faktisk gået en lille smule frem. 
Men mange foreninger har mistet medlemmer – særligt indendørs idrætter.  
Og helt specifikt har vi faktisk mistet børn og unge i skolealderen – særligt piger.  
 
Dem skal vi have tilbage.  
De mange gode oplevelser - 
fællesskab, demokratisk dannelse og et sund liv, som vore idrætsforeninger tilbyder -   
det har også denne generation ret til. 



 

Ja vel nærmest krav på. 
Det kræver hårdt og målrettet arbejde af os i idrætten.  
Vi har et ansvar.  
Og jeg ved, I er i gang og med stor ihærdighed arbejder for at få medlemmer tilbage.  
 
Sammen har vi allerede igangsat en kæmpe indsats  
PULSÅREt, hvor idrætten byder sig til i skoletiden på foreningens adresse. 
Målet er at skabe nye foreningsmedlemmer i alderen 6-15 år   
 
Siden sidste sommer har vi gennemført mange prøvehandlinger  
Der har været en fremragende opbakning fra mange foreninger  
Mere end 3000 børn og unge har allerede oplevet PULSÅREt,  
Og indsatsen vil blive øget yderligere i det kommende skoleår  
 
Skolerne har taget positivt imod  
Og Byrådet viser fantastisk opbakning med velvilje og økonomi.  
I idrætsrådet ser vi et kæmpe potentiale i PULSÅREt 
Vi prioriterer det derfor meget højt i vores hverdag.  
 
Mange medlemmer i foreningsidrætten er godt for vores samfund –  
Og vore idrætsaktive borgere efterspørger naturligvis opdaterede faciliteter  
 
Arbejdet med budget 2023 er jo i gang.  
Og her i min højre hånd holder jeg en veksel.  
Det er de 10 mio. kr., som blev lånt til kulturudvalget og Viborg Museum sidste år 
Nu må jeg sige – vi får sgu brug for pengene til idrætten (bredt smil) …  
Og de negative renter vi aftalte sidste år – de behøver ikke være ret store. 
 
Voldsomt stigende anlægspriser presser bevilligede projekter i hallerne. 
Og der er mange nye, relevante anlægsprojekter bredt blandt hallerne.  
Dertil kan der komme andre ting til.  
Fx noget med græs – vi må se, hvad fodboldanalysen viser.  
 
Vi har forhold, vi skal løse – også forhold, hvor tiden arbejder imod os.  
Og heldigvis ved jeg, at I er opmærksomme på det i kultur og fritidsudvalget  
I - og det øvrige byråd - skal have kæmpe roser – 
Det er et vigtigt princip I holder fast i: analyser før bevillinger   
Og kultur og fritidsudvalget skal have stor tak for et stærkt og tæt samarbejde –også på det område. 
  
Godt og tæt samarbejde er der også på talentudviklingsområdet.  
I starten af året fejrede vi en forlængelse af aftalen med Team Danmark 
Det betyder, at vi i Viborg Elite også i de næste 4 år kan arbejde målrettet.  
Fokus er på at understøtte og videreudvikle talentarbejdet i Viborg Kommune. 
Det sker i tæt samarbejde med bl.a. klubber, skoler og uddannelsesinstitutioner. 
 
Det seneste skud på stammen er College Viborg.  
Og her skal lyde en kæmpe tak for et stærkt partnerskab. 
Her tænker jeg særligt på Katedralskolen, Boligselskab Sct. Jørgen &Viborg Kommune 
De var med til at muliggøre etablering af college. 
Det er et stærkt tilbud til vore klubber og talenter.  



 

Det hører vi mere om i et speed-oplæg senere.  
Mål for den kommende sæson er faktisk uændret.  
Vi arbejder på den lange bane 
Vi vil være med til at styrke frivilligheden – bl.a. via de idrætsfaglige netværk 
Vi vil arbejde for flere medlemmer i idrætten blandt andet via Pulsåret  
Vi vil fortsætte den analytiske tilgang til at udvikle kommunens idrætsfaciliteter  
Og vi vil have særligt fokus på at videreudvikle Viborg Elite - 
og genstarte Generation Handball  
 
Slutteligt,  
TAK til alle frivillige, til vore medlemsforeninger, byrådspolitikere, embedsmænd og alle øvrige 
samarbejdspartnere. 
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. 
 
Mads Panny tale: 

IDRÆTSRÅDETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2. MAJ 2022. 
   
Takker for indbydelse og ser frem til at et nyt KFU kan fortsætte det gode samarbejde med Viborg 
Idrætsråd.  
Vi er i udvalget helt opmærksomme på, at samarbejdet med idrætsrådet er en hjørnesten i forbindelse med 
udvikling af idrætsområdet i vores kommune. 
  
KFU er opmærksom på de udfordringer et samlet kultur- og fritidsliv står overfor efter at have været mere 
eller mindre lukket ned i 2 år og derfor har udvalget også fokus på, at der er behov for en særlig indsats for 
at få de frivillige tilbage i foreningerne, fordi et foreningsliv kun fungerer, hvis der er mange frivillige, der vil 
bruge tid og kræfter på en engageret indsats, som kan samle medlemmer omkring foreningerne.  
  
Udvalget peger på en bred indsats, der både dækker kultur- og fritidslivet og de frivillige foreninger indenfor 
det sociale område, og der er fokus på tre temaer, som skal hjælpe med at få flere frivillige tilbage i 
foreningerne: 
  

•        Takke- og synlighedskampagne, hvor frivillige anerkendes for deres arbejde som frivillige i 
foreningerne 

•        Bud på hvordan det kan blive lettere at være frivillig og frivillig forening i Viborg Kommune 
•        Hvordan udviklinger vi nye og innovative foreningsformer, som er i sync med de tendenser, 

der er i forhold til vores deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter. 
  
Udvalget har derfor bedt Fritidsrådet om sammen med idrætsrådet, DGI og De Frivilliges Hus, at komme 
med bud på indsatser, der kan fremme frivilligheden i foreningerne og dermed bidrage til at vi alle kan 
komme tilbage til en hverdag, hvor der igen kommer flere aktive i foreningslivet. 
Vi regner med at der foreligger bud på nogle gode indsatser allerede inden sommerferien, så vi kan sætte 
nogle af disse i gang i 2. halvår af 2022. 
  
En anden indsats som vi har fælles fokus på, er Pulsåret, hvor det via det koncept, som idrætsrådet har 
udviklet, lykkes at skabe et tættere samspil mellem skolerne og de lokale foreninger. Dette samarbejde er af 
afgørende betydning for børn og unges naturlige tilgang til at blive aktive medlemmer i foreningerne. 
Derfor understøtter vi Pulsåret både økonomisk og med ressourcer hos Børn & Unge og i kultur- og 
fritidsforvaltningen. 



 

 Og jeg noterer ligesom Preben, at Byrådet i sin konstitueringsaftale har besluttet, at investeringer på 
idrætsområdet fortsat baseres på analyse og dataindsamling, og at Viborg Idrætsråd derfor skal fortsætte 
arbejdet med at sikre et solidt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag for de politiske beslutninger om 
investeringer i idrætsanlæg. Eksempler herpå er halanalyser, energiinvesteringer i klubhuse og 
spejderhytter, investeringer i baneanlæg, investeringer i padelanlæg og arbejdet med Viborg Elite. 
  
Så udviklingen er positiv - og jeg synes vi har gang i en hel række initiativer, der kan understøtte en positiv 
udvikling. 
  
Men vi udfordres af økonomien. Og her er der to forhold, der fylder lige nu: 
  
De stigende priser, primært på energi, presser foreningerne - og den kommunale økonomi. 
Kultur- og Fritidsudvalget har rejst problemstillingen overfor Byrådet, men det er pt. uafklaret om der er 
mulighed for at imødekomme de foreninger og haller, der er hårdt ramt af de voldsomme stigninger, der er 
på energipriserne. 
  
Det andet forhold er budgetlægningen for 2023-2026 og her er det samlede Byråd presset af, at rammerne 
for nye anlægsopgaver i de kommende år er meget begrænsede og derfor er der ikke lagt op til, at der kan 
afsættes yderligere midler i de kommende år. Det hænger også sammen med, at de anlægsopgaver, der 
allerede indgår i budgetterne, jo også er presset voldsomt af de stigende priser i byggeriet. 
  
Der er således ingen tvivl om, at vi står overfor en vanskelig budgetlægning for den kommende periode, 
2023-2026. 
  
Så udfordringer er der nok af, men heldigvis har vi et fantastisk samarbejde med idrætsrådet og jeg er 
derfor helt sikker på, at vi i fællesskab får fundet nogle løsninger, der sikrer, at vi fortsat kan have gode 
rammer og vilkår for foreningerne. 
  
Til slut vil jeg takke idrætsrådet for indsatsen og samarbejdet - og vi ser i KFU frem til at fortsætte den gode 
udvikling. 
 

 Øvrige kommentar 

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  

Peder B. Pedersen (genopstiller) - genvælges 

– Louise M. Hansen (genopstiller) - genvælges 

– Betina Lindgaard (genopstiller) - genvælges 

– Dorthe Østergaard (genopstiller) - genvælges 

– Tine Wilsøe (genopstiller ikke) – Frans Skovholm fra NUGF vælges i stedet for 

 

8. Eventuelt  

Lars Engeborg formand for DGI Midtjylland: 

• Mangler 800 frivillige fra før Corona 

• Jyske Bank er gået foran ift. Ukrainske Flygtninge – nogle vil os gerne og hjælpe til 

• Lokaldysten spreder sig – DGI har taget ideen til sig og spreder den ud til andre kommuner – 

Godt gået Viborg! 

• Fortsat mulighed for at komme med til DGI Landsstævne til sommer 2022 

• Ny direktør – farvel til Ole – Goddag til Jeppe Thøgersen som kommer fra Silkeborg Kommune 

• Tak til Daniel – stoppet i DGI – fortsætter i Fritidsrådet som formand 

• Bevæg dig for livet fortsætter – tag fat i Idrætsrådet eller DGI hvis I har planer for udvikling – vi 

vil gerne hjælpe til. 

 

5 speedindlæg fra: 

• Pia Viller Arendt vedr. PULSÅREt  

• Laila fra Søndermarken IK om årshjul og frivillighed  

• Thomas Kristensen fra Bruunshåb Tapdrup IF om finansiering af projekter  

• Frans Skovholm fra Nørremarkens UGF vedr. Tobaksfrit Forening 

• Rasmus Stenild vedr. College Viborg  

 

Uddeling af hæderspriser: 

Folkebladets Skulderklap v/Danni Kristensen, Viborg Stifts Folkeblad 

Frivillige ledere og velfungerende idrætsforeninger er guld værd for et lokalsamfund.  

Det er her, at folk samles. Det er her, at sunde vander fødes – og det er her, der sker noget. 

Og uden dedikerede frivillige mennesker, så er det svært at få idrætslivet til at fungere, som det skal. 



 

Derfor er det en god tradition, at Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune hvert år hejser flaget for nogle af de 

dedikerede mennesker, som sørger for, at både børn, unge, voksne og ældre kan få oplevelser og glæde via 

foreningslivet og idrætten. 

Vi ved, at det ofte er nogle af de her frivillige ildsjæle, som føder den kærlighed til en sport, som også på sigt 

skaber talenter og atleter, som vi alle kan være stolte af. 

Men som frivillig føder man måske også bare en kærlighed til at være aktiv og engageret – også noget, der 

kan være guld værd for helbredet – og for os alle. 

Derfor fortjener de her dygtige mennesker og foreninger virkelig den hæder, som de får alene ved at være 

indstillet og nomineret. Og selv om nogle af dem ikke er meget for det – så fortjener de at komme lidt frem i 

lyset. 

Derfor er det også fantastisk at vi på folkebladet hvert år får lov til at være med til at hylde jer, der gør en 

forskel i vore foreningsliv. Og vi har også efterhånden gjort det til en tradition, at vi også uddeler vores egen 

pris Folkebladets Skulderklap til en af jer. 

Prisen uddeles på baggrund af en afstemning på www.viborgfolkeblad.dk og en efterfølgende votering på 

sportsredaktionen.  

I år er der kommet tæt på 700 stemmer, og da vinderen af afstemningen også var en topfavorit hos 

sportsredaktionen – så var voteringen i år ikke særlig lang. 

Vinderen af Folkebladets Skulderklap 2022 er: Morten Frost Madsen, Viborg F.F. 

 

Årets unge idrætsleder  

De nominerede er: 

1. Lærke Hust,   Rødkærsbro Idrætsforening – håndbold 

2. Zacharias Vorre,   Tapdrup Udeliv Tennis 

 

Vinderen er: Lærke Hust, Rødkærsbro Idrætsforening  

 

Årets Idrætsforening 

De nominerede er:  

1. Viborg Motor Klub 

2. Vasehus Rideklub 

3. Viborg Rideklub 

Vinderen er: Viborg Motor Klub 

 



 

Årets Idrætsleder  

Morten præsenterer de nomineret: 

1. Per Langvad,    Viborg Flugtskytteklub 

2. Morten Frost Madsen,    Viborg F.F. 

3. Peter Sloth,     Skals Gymnastik Forening 

4. Søren Ludvigsen,    Team Nørreå 

5. Klaus Aakær Olesen,    Frederiks AIF 

Vinderen er: Peter Sloth, Skals Gymnastik Forening 

    

Afslutning  

Jens takker for god ro og orden. 

Preben takker af med særlig tak til TINE WILSØE 

 

030522/pva 


