
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 23. maj kl. 17:30 – 20:30   

Sted: Sekretariatet, Skottenborg 12-14  

Til stede: Preben, Peder, Peter, Dorthe, Betina, Frans, Peter E, Henrik, Ole, 

Afbud: Rikke, Louise,   

Referent:  Morten  

 

 

22023:  Meddelelser  

• 100 års reception i Mønsted d. 11. juni – (DØ og OS afklarer vedr. deltagelse)  

(og Old Boys landskamp)  

• Status på Søndersøløbet  

• Fælles ansøgning fra Idrætsråd jf. genforhandling af udlodningsloven  

• Idrætsmødet i Aalborg: https://www.xn--idrtsmdet-i3a5r.dk/  

(vi drøfter lige, om nogen har interesse i at deltage)  

• Socialt arrangement d. 17. juni (ME orienterer)  

• Viborg er Skoleidrætskommune 2022, jf. bl.a. PULSÅREt   

• Indvielse af klubhus i Hersom Bjerregrav IF (DØ orienterer)  

• Kurt Madsen Rødkærsbrohallen, 60 år (BL orienterer)  

• Final 4 (ME orienterer)   

• Reception og årsmøde i DGI (ME orienterer)  

• Nedlukning af Fit Deal    

• Tobaksfrit idrætsliv (Frans orienterer) 

• Info vedr. konstituering 

 

• Netværk  

o eSportsnetværk, PEH orienterer 

▪ god energi og sparring foreningerne imellem 

▪ særlig pigeindsats og lokale turneringer på vej  

o Gymnastiknetværk, PJ orienterer 

▪ Stærkt fremmøde og gode drøftelser 

▪ Drøftelse om lokal Gymnastikkens Dag (workshop eller opvisning) 

o Badmintonnetværksmøde, BL orienterer   

▪ God energi og sparring  

▪ Fælles udfordringer med særligt trænere. VBK byder sig til  

o Ridesporten, OS orienterer  

▪ Udendørs ridning, fx ønske om ebbe/flodbane i VIR  

▪ Århus/Guldborgsund kommuner søger inspiration hos os  

o … der henvises i øvrigt til de uddybende referater fra møderne  

 

22024:  Godkendelse af referat  

Godkendt  

https://www.idrætsmødet.dk/


  

 

 

22025: Status på PULSÅREt  

ME orienterede om  

• Udvalgte nedslag fra sæsonens prøvehandlinger, herunder flot foreningsopbakning  

• PULSÅREt i sæsonen 2022/23 (tilpasninger af idrætter)  

• Særlig og lovende indsats omkring rekruttering af frivillige i 8. klasse 

o 32 af 100 8. klasser er åbne for dialog og sendes videre til lokale foreninger   

• Sammenhængen med netværkene  

• Redskabstavle med visualiseringer, målsætninger og opmærksomhedspunkter   

 

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed og pegede på følgende:  

• Vi skal turde have tålmodighed med udfoldelsen af PULSÅREt og have respekt for, 

at det kræver nogle år at udfolde det  

• Accept af først til mølle princippet i tilfælde af, at ikke alle klasser kan serviceres 

• Glimrende med lokale back up løsninger, herunder fra idrætter, der ikke har 

volumen til at servicere en hel årgang   

• Godt med involvering af specialforbund – det er særligt positivt, at Jysk Håndbold 

Forbund så entydigt bakker op med personaleressourcer til at styrke vores klubbers 

arbejde med at rekruttere medlemmer. Det er en stærk måde at stille sig til rådighed 

og være til stede som national idrætsorganisation i samarbejde med de lokale 

foreninger og den lokale idrætsorganisation  

• Vi skal huske at fortælle de gode historier og resultater 

• Stærkt at vi indhenter og dataregistrerer erfaringer fra indsatserne. Det giver 

mulighed for at ændre på PULSÅREts tilbud, hvis en årgang fx har særligt svage 

rekrutteringsdata.  

• Der er en risiko for ekstra udfordringer med de ældste skoleårgange – det kan give 

anledning til revurdering af indsatser og prioriteringer.  

• Netværkene og ”det med at huske at melde sig til” blev drøftet. Det vigtigste er, at 

foreningerne oplever gode møder, og dertil har det hjulpet at være meget tydelige 

omkring de ressourcer, vi bruger på at rykke for svar.  

o Afprøv evt. ”du er tilmeldt, hvis du ikke sender afbud.”  

 

22026: Evaluering af repræsentantskabsmøde   

Repræsentantskabsmødet blev evalueret med følgende bemærkninger:  

 

+++ 

• Godt flow 

• ”Speed indlæg” på 3 max 5 er godt (stærkt med lokale foreninger, der holder oplæg)  

• PP under spisning med billeder fra året var godt  

• Dirigenten var stærk  

• Spisningen er en vigtig del med gode snakke og god stemning 

• Hædersbevisningerne er vellykket  

• Fotovæg, indtjekning og lyd fungerede godt    



  

 

 

Potentielle forbedringspunkter 

• Hele bestyrelsen skal præsenteres indledningsvis  

• Maden – kraftig forbedring mulig. Dog er anrettet mad tidsbesparende i ft. buffet  

• Få billeder af alle nominerede i power point under præsentationen  

• Afklare med nominerede inden aftenen om de ønsker at sige noget og dermed få lidt 

mere tryghed i den situation (fortælle AT det er muligt)  

• Vinderne, Mads og Preben skal til fotovæg umiddelbart efter mødets afslutning  

• Bestyrelsen bør drøfte krav til æresmedlemsskab, herunder ”vejledende antal”  

• Visuelt design af bestyrelsens beretning bør ændres – vi har nedsat en 

arbejdsgruppe, der kigger på Idrætsrådets samlede visuelle identitet 

• Dug på borde, når vi sidder på repos  

• Folkebladets skulderklap til sidst, så alle kandidater er præsenteret inden afgørelse   

• Dias med logoer på alle tilmeldte foreninger  

• Billeder på under formandens tale jf. de emner, der er på  

• Formandens beretning  

o Kahout med afstemning om emnerne  

=> pejling af vigtighed i beretningens centrale pointer  

 

22027:  Fodboldanalyse  

Godkendt  

 

22028:  Budgetmøde med KFU  

Preben/Peder fik mandat til det kommende møde med KFU.    

 


