
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 7. april kl. 18:30 – 21:00   

Sted: Sekretariatet, Skottenborg 12-14  

Til stede: Preben, Peder, Peter, Rikke, Dorthe, Louise, Betina, Tine  

Afbud: Peter E, Henrik, Ole,  

Referent:  Morten  

 

 

22018:  Meddelelser  

• Referat fra KFU møde om bl.a. budget, mindre anlæg og Fritidspas til ukrainere og 

andre flygtninge:  

o https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/kultur-

og-fritidsudvalget/2022-03-22-12-00-2754/ + bilag 1 

• Fritidsrådets første møde:  

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-

referater/fritidsraadet/2022-03-31-16-00-2763/  

• Forespørgsel fra Fritidsrådet  
o Videncenter for Folkeoplysning har undersøgt samrådene i Danmark og særlig grundigt i fire 

case-kommuner (Høje-Taastrup, Slagelse, Varde, Viborg). Fritidsrådet inviterer os til 

deltagelse i møde, hvor VIFO kommer og gennemgår resultaterne med os  

• DIF bekymring over nationalparker , se bilag 2.  

• Info vedr. hædersbevisninger 

• Kvindelandskamp d. 12. april 

• Reception i Tinghallen d. 8. april kl. 13-17, Donslund fylder 60 

• Ole er nomineret til Landdistrikternes Ildsjæl:  

o https://viborg.dk/om-kommunen/nyheder-og-

presse/pressemeddelelser/kandidaterne-til-prisen-landdistrikternes-ildsjaele-

2022-er-fundet-462350980662636/pris 

• PJ orienterede om møde med TUT og naboer  

• DGI Midtjylland får ny direktør. Velkomst- og afskedsreception for Ole d. 29. april  

• Morten orienterede om positiv medlemsudvikling i Viborg Kommune  

• Betina orienterede om stærkt DHF seminar med ”Rigtig, sjov håndbold” 

• Forespørgsel om klubber uden kunstgræsbaner kunne få forårsklargøring før 

klubber med. Bemærk, at der muligvis er et fugt-faktor som afgør tidspunktet for 

forårsklargøringen. ME afklarer.  

• Rikke og Betina deltager gerne i udviklingsdrøftelser vedr. UNG Sportsmester jf. en 

del af de unge ikke syntes tilpas med at stå på scenen i længere tid.     

 

• Netværk  

o Fitness-netværk, ME orienterer 

o Badmintonnetværk, ME orienterer – Betina er bestyrelsens repræsentant  

o Håndboldnetværk, BL/HB orienterer   
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o Stor ros fra Louise og Betina til arbejdet i og med netværkene 

 

22019:  Godkendelse af referat  

Godkendt  

 

22020: Godkendelse af revisionspåtegning  

Godkendt og underskrevet  

 

22021: Forberedelse af repræsentantskabsmøde   

• Morten orienterede om positivt møde med bestyrelsens kandidat  

• Målene for sæsonen drøftet, idet vi i beretningen tydeliggør, at det er en fortsættelse 

af de nuværende mål, da de jo har et længere sigte.  

• Der afholdes ikke workshops inden repræsentantskabsmødet  

• Ved ankomst skal foreningerne møde udtrykket af Pulsåret – brug evt. de 

eksisterende Pulsår til en ”Pulsårsskov” og lav en ”snak med mig-stand” + qr koder 

ved bordene til hjemmesiden + lade billeder fra første sæson med Pulsåret køre 

under spisningen sammen med billeder fra netværksmøderne 

• Der præsenteres følgende speed-oplæg under repræsentantskabsmødet: 

o Pulsåret  

o Tobaksfri foreninger  

o College Viborg  

o Om sponsorer og fonde  

o Netværksarbejdet  

o Frivillighed   

 

22022:  Halanalyse  

Morten præsenterede halanalysen 

Bestyrelsen glædede sig over arbejdsmetoden og samarbejdet med KFU  

 

Morten orienterede om kommende orientering af hallerne – bestyrelsen foreslog, at 

invitationen til mødet udvides til at inkludere hallernes politiske led, så de også er 

velorienteret om metoden, herunder de fremadrettede ansøgningsmuligheder og 

prioriteringer.  

 

Der var en generel drøftelse om halbestyrerne, udviklingen i opgavens karakter, 

energiforanstaltninger vs ansættelsesprofiler, herunder muligheden for lokale kurser 

desangående.  

 

  


