
  

 

Referat af møde i Viborg Idrætsråd  
Dato: 7. december kl. 17:30 – 21:00   

Sted: Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro.  

Til stede:  Preben, Peder, Louise, Dorthe, Rikke, Betina, Frans, Ole, Henrik, Peter, Peter.  

Referent:  Morten   

 

Mødet indledtes med rundvisning i Bjerringbro Idrætspark, som blev efterfulgt af 

rundvisning på Enggården.  

 

22041:  Meddelelser  

• Ny dato for repræsentantskabsmøde er onsdag d. 10. maj  

• Talentrådsmøde, Ole S. orienterer  

• Vi har et stigende antal henvendelser fra foreninger, der efterspørger hjælp til deres 

kassererfunktion i form af regnskab/medlemsregistrering, jf. bilag 1  

• Høringssvar vedr. Skyttekreds Bjerringbro, jf. bilag 2  

• Høringssvar vedr. Alhedehallerne, jf. bilag 3 

• Grøn Bazar, PJ orienterer  

• Crowdfunding, ME orienterer  

• Danske Idrætsråd & Samvirker er etableret med plus 30 samvirker, jf. bilag 4  

• Møde om samråd med Viborg Kommune, PB+OS+PE orienterer. ME sender slides 

ud med referatet.    

• Møde med haller med Viborg Kommune  

o Herunder energi og øget tilskud, drøftelse om fleksible prisstrukturer mv.  

• Landdistriktsudvalget har oprettet en pulje på kr. ½ mio. til at fremme fritidsliv og 

aktiviteter for børn og unge i landdistrikterne i Viborg Kommune. 

• Forpersoner fra kommunens folkeskolers elevråd fordelte 150.000 kr. til projekter, 

der øger bevægelse på skolerne og giver sunde elever i stærke fællesskaber.  

• Rikke har fået job i Istanbul for Udenrigsministeriet  

• I regi af klubhusanalysen har PM besøgt 15 faciliteter.  

• Arbejdet med frivillighedskampagne fortsætter. fase 1 har fokus på anerkendelse. 

Fase 2 har fokus på rekruttering og fastholdelse. Der bliver brug for alles indsats i 

foråret.  

• DIFmøde for idrætsråd kommer til Viborg i januar.  

• ME gav status på Generation Handball  

•  

 

 

• Netværk (siden sidst)  

o eSport, PEH orienterede om øget samarbejde mellem foreningerne  

o Fodbold, PB orienterede om møde med fokus på velfærdsalliancen, pulsåret og 

en god klubdialog 



  

 

o Håndbold, BL orienterede om udfordringer med max totalhåndbold, 

succesfuld indsats med Pulsåret, hvor DHF har bidraget massivt, samt om 

gode erfaringer med kickstarter. BL bemærkede samtidig, at der er vigtigt, at 

vi undgår at møderne bliver salgsmøder for de nationale organisationer. De er 

velkomne til at deltage og komme med udvalgt tilbud – men det er ikke en 

salgsvogn.    

o Pigefodbold, DØ orienterede om tilsvarende sælgeroplevelser. Men 

glædeligvis flot fremmøde til pigenetværksmøde og succes for kickstartere og 

kvinder i fodboldfaglige udvalg.   

o Ridesport, OS orienterede om forslag om ny indslusningsmodel, der sendes til 

Fritidsrådet, samt positive medlemstal for sporten. Dertil blev LØRI drøftet.  

o Tennis, ME orienterede om, at analyse var færdig og at der har været møde 

med OTK omkring høringssvar.  

 

22042:  Godkendelse af referat  

Godkendt  

 

22043: Energi, haller & klubhuse  

Bestyrelsen har fortsat fokus på at sikre, at klubhusene også får ekstra hjælp til håndtering 

af energistigninger.  

 

22044: Fodbold analyse  

Sekretariatet arbejder videre i sagen i dialog med formandskabet, idet det særligt 

bemærkes, at øvrige finansieringsmuligheder drøftes, jf. de mindre omkostningstunge 

lysanlæg, samt at eventuelle energibesparelser afklares. Tilsvarende er der en vinkel 

omkring nytteoptimering i investeringsrækkefølgen, jf. antal hold, der får glæde af 

lysforbedringer, samt kvaliteten af det nuværende lys.   

 

Dertil beder idrætsrådet forvaltningen om at sikre en forlængelse af naturstyrelsens 

godkendelse af anlæg af boldbane i BT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


