
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)Den 11. november 2019. kl. 17.30-20.00 

På Ribe Vandrehjem 

 

Afbud: Steve Lindhart, Mette Melgaard, Thomas Regel. 

 
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat og dagsorden godkendt. 
 

2. Orientering fra: 

- FU 
Foreningsaftenen med dagsorden BDFL måtte aflyses (15 tilmeldte).  

Der blev efterfølgende afholdt et møde med direktør for Sundhed og Omsorg Arne 
Nicolajsen og FU. 

Kommunen er i gang med udarbejdelse af ny Idrætspolitik, og derfor skal dette være 
overlæggeren inden der arbejdes videre med BVFL (set ud fra kommunens synspunkt) BDFL 
bliver redskabet for arbejdet i Idrætspolitikken. 

Der er pt fokus på hvor og hvordan der udvikles (bordtennis, pigefodbold). Det er konkrete 
ting der arbejdes med. 

Idrætspolitikken forventes færdig primo 2020. 

Der har været afholdt 2 workshops som en indføring/optakt til Idrætspolitikken. EIR har 
været repræsenteret med 4 personer i workshops (vedhæftet referatet). 

Det drøftes i EIR, hvad der har været arbejdet med i workshoppen og hvad der kom med fra 
mødet. 

Vi går konstruktivt ind i arbejdet og går med foreningerne, således der kan finde udvikling 
sted. 

Konklusionen er i gruppen, at vi hver især går i samme retning. 

 

Claus J. ref. Fra fodboldmøde (10 klubber deltog) hvor der var stor fokus på pigefodbold. 



BDFL tilbyder her kursus. 

Gebyrordningen blev ligeledes drøftet. 

Nordisk Idrætsudvikling er lukket ned på baggrund af budget i balance i Esbjerg Kommune. 

Ligeledes bliver der besparelse på 1 mio. kr. i SEPE. 

- Øvrige udvalg og arbejdsgrupper: 
Fondsudvalget har udarbejdet retningslinjer, som pt ligger til godkendelse. Kr. 100.000,- 
udloddes hvert år med start i 2020 ved repræsentantskabsmødet i marts. 

2. Dagsordens tema 
Drøftelse og vidensdeling: 
Hvordan fastholder/rekruttering af medlemmer: 
Er det reelt opfølgning, eller deler vi anlæg på tvær af klubber? 
Hvordan er kvaliteten?  
Opsummering i gruppen: 

- Mange vil gerne være en del af succes.  

- Der er tilgang af ældre. 

- Teenagere er svære at fastholde  

- Hvor oplever vi de unge ser foreningerne? 

- Ribe har stor succes med at holde kontakt med de unge der er på efterskole, og giver 
disse unge mennesker mulighed i at træne med i weekenderne og være med til stævner. 

- Flere foreninger understøtter hinanden for at fastholde ”elever/udøvere”. 

- Tillid klubberne i mellem er en væsentlig pointe/udfordring for at samarbejdet lykkes 

- Faciliteter kan være afgørende i nogle foreninger/afdelinger eks. Spring-gymnastik 
Drøftelserne bærer præg af at der bør tænkes på tværs, hvilket vi tager med i de fora’er vi 
færdes i. Der tænkes videre i at udvikle vores mindset. 

 

3. Evt. 
 

Næste møde er d.12.12.19. i Esbjerg. 

Referent til næste møde Jens. 

 

Ref. Helle Rohde 
 


