
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR) 

Sted: Blue Water Dokken  

Dato: 8. april 2013 

Tidspunkt: 17.30 – 20.00 

Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Knud Aage Bech 

(KAB), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens 

Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Helle Sørensen 

(HS), Otto Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), Claus Jensen 

(CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne 

Stokbæk (MS), Kim Nikolajsen (KN), 

 

Fraværende med afbud:  Kim Bo Skøtt (KBS), Jan Hansen (JH) 

 

Referent:  Mai Hansen 

 

Dagsorden: 

1. Mads Stendorf orienterer om Esbjerg Kommunes Idrætspolitik 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 29.01.13 

3. Konstituering af bestyrelse og arbejdsgrupper  

4. Strategi for valgtåret 

 relevante temaer 

 nedsættelse af arbejdsgruppe 

5. Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper 

6. Eventuelt 

 

Referat: 

Ad.1. MS gennemgik Esbjerg Kommunes Idrætspolitik. 

Idrætsrådet har møde m. Kultur & Fritidsuvalget d. 14. maj. 
 

Ad.2. Godkendt. 

Processen omkring valget på repræsentantskabsmødet var ikke god nok. KN foreslog, at 

medlemmer kunne skiftes ud rullende f.eks. 2 personer skiftes hvert år. Vi kan risikere, at 

for mange lige pludselig skiftes ud på en gang. Mange har svært ved at forstå, at vi skal 

være så stor en bestyrelse. Der skal kigge på, hvordan vi gør fremadrettet omkring valg. 

Ad.3. Alle ønsker at fortsætte i de arbejdsgrupper de tidligere har været med i.  

I forhold til forretningsudvalget ønsker VG, at enten BPA eller CJ som laver høringssvar 

kommer med her. BPA er fremover med i Forretningsudvalget.  

Vi er blevet bedt om at finde en repræsentant til styregruppen for Sport2Go og her 

foreslår vi HR som repræsentant, idet hun også er i fordelingsgruppen. Vi mener det er 

vigtigt at have den vinkel på. Vedtaget.  

”Idrætsliv i Bybilledet” kommer med på oversigten. BC er med.  

”Aktiv Fritid” kommer med – HS deltager. 

Bestyrelsens størrelse er en vedtægtssag, så det kan tidligst ændres (hvis det skal) til 



næste repræsentantskabsmøde. Vi skal måske være bedre til at synligtgøre, hvordan vi 

arbejder i forum og er med i mange arbejdsgrupper og gerne vil favne bredt. VG vil helst 

tydeliggøre og forklare hvorfor det hænger sammen som det gør.  

Foreningerne har måske svært ved at se, hvor vi er, da vi ikke i deres øjne har kæmpet 

sagen med lokaletilskud. 

Ad.4. Det er vigtigt, at vi kommer i gang nu. VG kan ikke se, hvor opbakningen i det brede 

foreningsliv vil være til idrætspolitikken. Der er en meget kritisk holdning og ud over 

pengene er kridtsagen meget lidt befordrende for den gode sag. Lokaletilskudsdelen er 

ikke færdig endnu. Der er lavet et nyt oplæg til Kultur og Fritidsudvalgets møde d. 9. 

april. Forslaget går på 5 eller 5½% gebyr i stedet for de 3% som oprindeligt er vedtaget i 

Byrådet. Forslaget vil forstærke frygten for, at man nu har fået startet op med at suge fra 

foreningslivet. Forslaget skal efter 1. behandlingen i høring. Vi skal være på forkant og 

være særdeles kritiske. Iflg. VG må det være det, der skyder valgkampen i gang og der er  

ikke noget formildende at sige til forslaget. Idrætsrådet er enige. Vi må være klar til at 

kæmpe for foreningerne. Vi skal hurtigt have meldt ud til foreningerne. Det skal vinkles 

med, at politikerne og foreninger ligger i kamp op til Landsstævnet. Vi var for flinke i 

første omgang. VG prøver at få fat i Knud Jager inden mødet tirsdag d. 9. april. Af 

hensyn til VGs job i forbindelse med Landsstævnet, vil det måske være nødvendigt, at 

andre i bestyrelsen træder ind i kampen. VG starter op. 

 Et valgmøde evt. med temadrøftelser omkring Idrætspolitikken. Vi skal have 

nogen til at køre det for os. 

 Bestyrelsen bedes tænke over til næste møde, hvem der kunne tænke sig at være 

med i en strategi- og arrangementsgruppe. Det skal være nogen, der har tid til at 

bruge lidt krudt.  

 

Ad.5. Ribe by Night: Arbejdet er i gang. 

Idrætsnatten: Der er møde torsdag d. 11. april. Man er i gruppen spændt på om foreninger 

melder til eller fra, og hvorfor de evt. melder fra. Der er pt. ikke mange tilmeldte og 

risikerer at blive aflyst. Idrætsrådet bakker kun op så længe foreningerne gider være med.  

Nordisk Idrætsveksling: Der er ikke ordentlig styr på det. MH får samlet trådene og får 

meldt ud til deltagere. Der skal holdes møde m. klubberne.   

SEPE: Har diskuteret meget en strategi for kunstgræsbaner. Vejle kommunes model ser 

fornuftig ud. Oplæg kommer rundt med referatet.  

Fordelingsudvalg holder møde d. 15. april.  

Fodboldbaner: Problematikken omkring opkridtning: JN mener, at det giver problemer de 

steder, hvor flere klubber deles om samme bane. Kan opkridter kræve afgift af de klubber 

der ikke kridter op? Det er vigtigt, at problematikken skydes tilbage til forvaltningen. Det 

er forvaltningen, der har et forklaringsproblem på, at det kun er på Kommunens baner, 

man selv skal kridte op. Det er ikke Idrætsrådet, der skal forklare – det må Kommunen 

gøre.  

Idrætsrådet ønsker en debat om kunstgræsbaner mm. Vi er nødt til at få fundamentet til at 

fungere før man investerer i store anlæg til leg og læring. Fundamentet skal være sat. 



Ad.6. JIF har henvendt sig ang. at Banedanmark har peget på Jerne Stadion som oplægsplads i 

1-2 sæsoner. JN og VG forsøger at hjælpe. Jerne vil have krav på at låne en bane hvis 

såfald ifremt de mister deres baner på stadion. VG opfordrer JIF til at søge advokathjælp. 

 

 

 

 


