
 
Idrætsrådsmøde nummer 118 
 
 

Mødereferat  
 

Sted:             virtuelt 
 
Dato: Torsdag den 18. marts. 2021, kl. 19.00  
 
 
 
 
Deltagere: Michael Esmann, Søren Strand, Anders Budtz, Anker Blauenfeldt, Jan Hove, John Norlin 

Henrik Duus Rosengreen, Niels Ryhding, Thomas Schnoor, Katrine Langer  

Afbud:           

Emne: Idrætsrådsmøde nummer 118 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkommen 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Budget ønsker. 
4. Ønsker til Idrætspuljen. 
5. Kommunalundersøgelsen 2021, vi skal have svarprocenten op. 
6. Aktiviteter op mod kommunalvalget til November. 
7. Idrætspolitikken, hvilke emner skal vi tage op, evt. et fællesmøde med   
                        adm. og SFKU og der fastlægge punkterne?                                                  
8. Status Rådhushallen 
9. Repræsentantskabsmøde 2021 i HIU. 
10. Orientering fra IR’s medlemmer.  
11. Fastlæggelse af næste møde.  
12. Evt. 
 
 
 
 
 

 

 



Ad 2 
Dagsorden godkendt 
 
Ad 3 + 4 
Det blev aftalt at kun de større ønsker til budgettet skal sendes til kommunalbestyrelsen. Mindre 
ønsker skal tages fra idrætspuljen, som i 2021 er på ca. 3,2 mil. 
To ønsker sendes til budgetforhandlingerne: 

- Ny dobbelthal Idrætsparken 
- Kunstgræs med lysmaster på Stadionarealet. 

 
Søren indsamler og laver liste over ønsker til idrætspuljen. 
 
Ad 5 
Det er blevet tid til en ny tilfredshedsundersøgelse omkring idrætsfaciliteterne i kommunen og 
brugen af dem.  
Der udsendes et spørgeskema til alle klubber og foreninger via det centrale foreningsregister. 
Det er derfor vigtigt, at alle klubber og foreninger har opdateret deres oplysninger i registret, så 
spørgeskemaet kommer frem til klubberne. 
 
Jan sender mail ud til alle foreninger for at gøre dem opmærksom på, at deres oplysninger skal 
være opdaterede i det centrale register.  
 
Ad 6 
Op til kommunalvalget i efteråret lancerer DIF en hjemmeside, som skal være platform for debatter 
om idrættens vilkår rundt i kommunerne. Her opfordrede Michael til at idrætsrådet deltog i den 
debat som skal foregå der. 
Nogen mærkesager for DIF vil være: økonomisk tryghed, gode fysiske rammer, øget samarbejde. 
 
”Skal der holdes et kommunalt idrætspolitisk møde” spurgte Michael. Hvilke emner skulle tages op, 
hvem skal inviteres. Beslutning om afholdelse af mødet afklares i den kommende periode. 
Michael opfordrede medlemmerne til at tænke over hvilke andre tiltag Idrætsrådet skulle byde ind 
med op til kommunalvalget, som ligger i efteråret. 
Ad 7 
 
Tager emnet op igen efter idrætspolitikken er endelig godkendt i KB. 
 
Ad 8 
Katrine Langer var indbudt til at fortælle om status på Rådhushallen, som har været lukket siden 
august 2020 pga. indtrængen af vand under et skybrud. 
Grundvandet er generelt stigende omkring hallen, hvilket kan ses ved at der står blankt vand i en 
ventilationskanal, som løber i gulvet. Inden gulvet genetableres, skal der laves foranstaltninger som 
nye drænledninger, der skal sikre, at det stigende grundvand ikke kan påvirke et nyt gulv.  
Det skal desuden sikres med bedre afløb m.v., at vandet fra et eventuelt nyt skybrud ikke kan 
trænge ind i hallen 



De samlede udgifter til begge foranstaltninger vil koste ca. 2 mil. Bevillingen til begge projekter skal 
godkendes i kommunalbestyrelsen og skal derfor gennem den nødvendige proces for dette. Fra 
pengene er bevilget vil der gå ca. 4 mdr. med de forskellige arbejder, så Rådhushallen kan tages i 
brug igen tidligst i efteråret 2021. 
 
Katrine melder tilbage om den nøjagtige forretningsgang og et estimat på tidsforløbet, når hun har 
undersøgt tingene lidt nærmere. 
 
Henrik gjorde opmærksom på at der bevilget penge til at leje haltider i andre hallen i området, hvis 
det er muligt at finde ledige tider. 
 
Ad 9 
Repræsentantskabsmødet er udskudt til det igen bliver tilladt at mødes igen. Hvis mødet skal 
afholdes virtuelt, vil det kræve en ændring i de nuværende vedtægter. 
Fra Senior Idræt er der kommet et forslag om at de skal repræsentere sig selv, da de har 
aktiviteter både inden og udendørs.  
 
Ad 10 
Alle klubber forsøger at holde gang i kontakten til medlemmer via virtuel træning m.v. Desuden 
bliver der afviklet en del udendørs træning, da alt indendørs træning stadig ikke er tilladt. 
 
Efter en meget lang lukkeperiode er Svømmeforeningen meget udfordret i forhold til at kunne 
fastholde deres medlemmer. Virtuel svømmetræning er ikke det samme som træning i vandet. 
 
Det er lavsæson i denne tid, men der er joller og kajakker på vandet og træner, men det er koldt 
og kræver den rette beklædning.  
 
Ad 11 
Næste møde er fastsat til d. 15/4 kl. 19  
Der vil være et kort møde mandag d. 22/3 omkring input til kommende SFKU-møde. 
 
Ad 12 
Anker informerede om at oplysningerne omkring idrætsrådets medlemmer ikke er ajourført på 
kommunens hjemmeside. Anker indsender ajourførte oplysninger til Henrik, som sørger for en 
opdatering. 
 
John kunne fortælle at på tirsdag d. 24/3 er der indkaldt til halfordelingsmøde blandt 
indendørsklubberne. Det bliver en meget stor udfordring, når Rådhushallen ikke kan være en del af 
kabalen.  
 
Tidligere er det godkendt, at i alle kommende sæsoner vil sæsonstart ske fra uge 31. hvilket giver 
muligheden for at HKF og RIK har mulighed for at afvikle hver deres camp, i de to sidste uger af 
skolernes sommerferie.  



I indeværende år ligger sidste uge af skolernes sommerferie i uge 31. RIK og HKF har derfor et ønske 
om at isen bliver klar til uge 30 i indeværende år. Der er ikke tale om en flytning af datoer for 
hvornår isen ønskes klar, men udelukkende et spørgsmål om uge nr. 
Henrik orienterer SFKU mundtligt på næste SFKU-møde, som ligger den 10/2. 
 
                                                                                                                                           Søren 
 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 


