
 

BESTYRELSESMØDE EIR 
REFERAT  
 

 
Dato:  29. april 2019 
Tidspunkt: Kl. 17.30 – 20.30 
Sted:   Danhostel, Ribe 
 
Deltagere: Villy Grøn (VG), Birthe Paarup Andersen(BPA), Helle Rohde Pedersen (HRP), Kim Bo 
Skøtt (KBS), Jens Nielsen (JN), Jan Hansen(JH), Bent Schmidt(BS), Teddy Barrett(TB), Tommy 
Kristoffersen(TK), Brigitta Christensen (BC), Henrik Roed Mortensen (HRM), Kenneth Benfeldt (KB), 
Tomas Jensen (TJ), Thomas og Henrik Reinert (HR) - suppleant 
 
Fraværende med afbud: Kim Nicolaisen (KN), Palle G Kristensen(PGK)  
 
Referent: Brigitta Christensen  
 

 
AD 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2019 
 Godkendt. 
 
AD 2 Konstituering af bestyrelsen 
VG fremlagde bevæggrundene for sammensætningen af bestyrelsen. Den brede sammensætning 
gør netop, at bestyrelsen står stærk på idrætssiden, med gode kompetencer og kontakter til alle 
områder. 
Møderne er fordelt nogenlunde geografisk. For hver gang, der er møde i enten Bramming eller 
Ribe afvikles, der et møde i Esbjerg. 
Der er derfor heller ikke kørepenge til almindelige bestyrelsesmøder. Deltager man i møder under 
forskellige udvalg eller man repræsenterer EIR i andre sammenhænge, kan man få kørepenge. 
 
Præsentation af bestyrelsen: 
VG – formand for EIR siden starten. Var også formand en årrække i Esbjerg Idrætsforbund og 
forestod langt hen ad vejen sammenlægningen i forhold til de 3 byer. Formand for HIF. (Eventchef 
Esbjerg Kommune) 
HR – formand for BIF (Esbjerg Kommune) 
KBS – med i SGI Samvirke, der er paraplyorganisation for SGI-klubberne (Konsulent Rybners) 
BPA – formand for hovedorganisationen i KIF (Esbjerg kommune)  
TJ – fra Vester Vedsted og bestyrelsesmedlem i Ribe Ju Jutsu (Solar) 
BC – med helt tilbage fra Esbjerg Idræts Forbund, laver en del events i samarbejde med 
foreningslivet– Citychef Esbjerg City 
Thomas – formand for badmintonudvalget i Vejrup IF ( 
KB – formand for Bramming Ju Jutsu i Bramming (Politimand) 
JN – sidder med i vennerne i JIF (Cykelhandler) 



TB – næstformand i Ribe Håndboldklub  
CJ – formand for Gredstedbro IF – Fodbold (bankmand – Danske Bank) 
TK – formand for Esbjerg Curling Klub (Yousee) 
HRM – Hviding IF – Kultur- og aktivitetscentret 
HR – Hjerting Idrætsforening (Bankmand Nordea) 
 
AD 3 Udvalg 
VG orienterede om de forskellige udvalgs sammensætning og opgaver.  
 
Forretningsudvalg – VG, TB, HRP, BPA, KN 
Høringssvar – VG, BPA  
Gruppen laver høringssvar til forskellige politiske problematikker 
Fordelingsudvalget – BC, HRP, KBS 
Nordisk Idrætsudveksling – JN, JH  
Stavanger, Jyväskyla, Esbjerg og Eskilstuna 
SSP – (HH), JH og KB 
Fodboldbaneudvalg – JN, CJ 
SEPEs bestyrelse – VG, PGK (KN – valgt af Business Esbjerg) 
 
Udover ovenstående udvalg er der nedsat et ny fond efter afdøde Poul Erik Mackeprang og hustru 
– BPA er EIR’s repræsentant i fondsbestyrelsen. 
 
Derudover er der på Marbækgård lavet et trailersportcenter, hvor DGI, forvaltningen og EIR skal 
være repræsenteret. Der vælges en repræsentant for EIR på et af de kommende møder.  
 
Hjemmesiden og SoMe er en fællesopgave for hele bestyrelsen. Billeder af de 
bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke har afleveret billede til hjemmesiden, skal maile dem til 
mail brigitta.christensen@mail.dk  
 
AD 4 Evaluering af repræsentantskabsmøde 
Kort evalueret et tilfredsstillende repræsentantskabsmøde. 
 
AD 5  Opfølgning på møde med forvaltningen 
Ingen hemmelighed, at der har været et dårligt samarbejde med det nuværende udvalg og 
forvaltning. Idræt er nu flyttet til et nyt direktørområde (Arne Nikolajsen), men stadigvæk med det 
samme politiske udvalg. Forretningsudvalget har dog en tro på, at alt kommer til at fungere igen 
og at man vil arbejde proaktiv på, at det lykkedes. Prøver i fællesskab med den nye direktør at 
finde de positive ting frem. Det er altafgørende, at der er en positiv dialog med både udvalg, 
direktør og forvaltning. 
Alt arbejdet med gebyrerne er parkeret i et lille udvalg med HRP og Niels Bækgård. Arbejdet skal 
munde ud i nogle mere gennemarbejdede oplæg på gebyrdelen. Arbejdet skulle være afsluttet 1. 
juli, men processen kræver, at der bliver kigget endnu mere på mulighederne internt i 
forvaltningen.  
Næste udvalg med forvaltningen er 30. april. 
 

mailto:brigitta.christensen@mail.dk


AD 6 Forretningsudvalget orienterer 
VG fortalte om mødefrekvensen i forretningsudvalget, der mødes mindst en gang for hver 
ordinære møde. BPA er tovholder på møderne. 
 
AD 7 Nyt fra udvalg 
Der har netop været møde i fordelingsudvalget. Det er første gang, det har været så gnidningsløst.  
Årets issues er, at der mangler faktabaseret materiale for brugen af faciliteter. SEPE er så småt 
begyndt med en form for kameraer i deres haller, der kan registrere lys/aktivitet i hallen. Kunne 
også være positivt med det i de kommunale haller. 
 
JN fortalte om årets Idrætskonference i Jyväskyla, der har svømning på programmet. Der er 
årgangsmesterskaber samme weekend, så Esbjerg mangler pludselig 2 dygtige svømmere. 
 
JN/CJ orienterede fra sidste fodboldmøde, hvor lysanlæg var på programmet. Man er ved at finde 
ud af, hvem der har ansvaret for de forskellige lysanlæg på anlæggene. Derudover er der ikke helt 
enighed om antal græsslåninger. Kampbaner slås to gange, mens træningsbaner kun en gang. 
Klubberne ønsker det sker to gange på alle baner. 
 
AD 8 Eventuelt 
 
Referent næste bestyrelsesmøde: Henrik Roed Mortensen 


