
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 5. september kl. 17:30 – 20:30   

Sted: Sekretariatet, Skottenborg 12-14  

Til stede: Preben, Peder, Rikke, Louise, Peter M., Peter EH., Ole, Frans, Betina    

Afbud:  Dorthe, Henrik  

 

 

 

22029:  Meddelelser  

• Invitation fra DIF til regionale valgmøder (bilag 1) – PM og Ole S. deltager  

• Grønne sammen (bilag 2) – klubhuse og energi  

• Sportsgalla  

• Formanden tager ordet (bilag 3)  

• Danskernes Motionsuge – The comeback (bilag 4)  

• Fokus på frivillighed. ME orienterede om status fra arbejdsgruppen (Fritidsråd, De 

Frivilliges Hus, DGI Midtjylland og Viborg Idrætsråd), hvor en fælles 

frivillighedsidentitet er på vej, herunder en rampe for indsatser i indeværende år, 

samt følgende mere varige indsatser 

• Møde med DGI. PJ + PB + ME har haft et positivt møde med DGI Midtjylland, hvor 

parternes arbejdsområder og kvaliteter blev drøftet, herunder 

samarbejdsmuligheder.  

• Mammen IF og Peder B Pedersen har haft 50 års jubilæum. Preben og Ole S. deltog 

på mødet.   

 

• Netværk  

o Skydning 

▪ PM orienterede om godt møde med stor fokus på Årshjul, som 

foreningerne kan være fælles om.   

o Badminton 

▪ ME orienterede om positivt netværksmøde med en række konkrete 

samarbejdsdrøftelse, herunder fællestræninger og fælles 

træneruddannelse  

o Ridesport, OS orienterer  

▪ Vækst på 18 % i forgange sæson  

▪ Ny model => mindre administration.  

▪ Netværket genbehandler model for indslusning af nye klubber  

▪ Klubber for assistance jf. udfordringer med driften  

o Tennis, OS orienterer  

▪ Høringsperiode udløbet – behandles på kommende bestyrelsesmøde 

▪ Netværket fokuserer på børn i tennis og samarbejde om trænere  

▪ 2 indendørs tennishaller og principper for anvendelse   

o Fitness, PEH orienterer 



  

 

▪ Positivt møde. Trænerne hjælper hinanden. Kursus undersøges  

▪ Årshjul på næste møde  

▪ Knap så mange deltagere pga opstart af sæson  

▪ , men fitness skal vende sig til at samarbejde 

 

o eSport  

o Fodbold   

o Gymnastik  

o Håndbold   

 

22030:  Godkendelse af referat  

Godkendt  

 

22031: Budgetmøde med KFU (opfølgning)  

PJ + PB + ME orienterede om budgetmøde med KFU i juni måned, hvor idrætsrådet 

fremhævede følgende emner og henviste til indstilling via analyser:  

 

a) Halanalyse  

(herunder prisstigninger i byggebranchen jf. tidligere bevillinger)  

b) Fodboldanalyse  

c) Energi og klubhuse  

d) Frivillighed 

e) Obs. på generelle prisstigninger og øgede driftsomkostninger i foreninger  

 

På mødet blev også aftalt at idrætsrådet genbesøger indslusningsmodellen for nye 

rideklubber sammen med ridesportsnetværket.  

 

Der er udsigt til et stramt budget med få investeringer, men dog uden driftsbesparelser. 

Hvis der bliver en længere periode med lave kommunale anlægsinvesteringer, så er det 

vigtigt, at vore foreninger/haller mv. udnytter tiden til at spare op til egenandel af 

kommende investeringer. Dette kan dog blive yderst vanskeligt med de nuværende 

energipriser.    

 

22032: Danske Idrætsråd & -samvirker  

PM (med kalenderforbehold) deltager i DIS generalforsamling. Mandatet er lyttende og så 

må eventuelt medlemskab drøftes i bestyrelsen med opdaterede info.  

 

Jf. det første udkast har bestyrelsen en overvejelse om  

a) Formålsparagraffen er for omfangsrig (fx vedr. regioner og idrættens organisationer)  

b) Bekymring for tid og ressourcer til at deltager i DIS arbejdet  

 

Yderligere info afventes inden endelig stillingtagen.  

 



  

 

22033:  Status på PULSÅREt  

ME orienterede om første bølge i PULSÅREt for sæsonen 2022/23, herunder:  

 

• 3500 aktive børn  

• 1000 frivillige timer  

• 150 klassebesøg  

• 50 foreninger  

• 10 idrætter  

 

Tavlen blev gennemgået. 

 

Mulighed for at sprede konceptet til andre kommuner blev drøftet. Genoptages.  

Mulighed for at undersøge det afstedkomne omfang af ”øvrige samarbejder” mellem skoler 

og foreninger – undersøges.  

 

 


