
Referat af møde i EIR 
Mødet afholdt på Teams 26.01.2021 

 

 

Dagsorden: 
  

1. Referat fra sidst 
Referat blev godkendt, uden kommentarer. 

 
2. Bordet rundt 

Jan Hansen kunne fortælle at det står stille i bokseklubben. Der 

efterlyses aktivitet for elever, men ikke muligt grundet Corona. 

 

Birthe Andersen: Alt er lukket ned hos dem. 

 

Tomas Jensen: Der var før jul rimelig aktivitet i Ju-Jutsu klubben, 

og så kom nedlukningen igen. Nogle af trænerne har prøvet at 

lave online træning, men bare ikke det samme, som fysisk 

tilstedeværelse. 

 

Thomas Regel: Samme billede i Vejrup, alt lukket ned. 

 

Palle Kristensen: I den professionelle verden kører det også lidt op 

og ned. Der skal leves op til en strengere corona protokol, når 

turneringen starter. 

 

Steve Lindhardt: I Bramming Skf. kom man godt i gang med 

træningen før jul, og aktiviteten var godt besøgt. Nu alt lukket, 

dog er medlemmerne stadig ved godt mod. Samme med 

trænerne, men der bliver et opsamlingsarbejde uanset. 

 

Niels Rosendahl: Ribe stadion er også lukket. Niels spørger ind til 

erfaringer med klubber/foreninger der fortsat betaler ind til 

centrene grundet leje af omklædningsrum og halfaciliteter.  

Der opleves at centrene nogle steder fortsat opkræver leje. Der 

skal være en fairness i opkrævningerne, idet centrene fortsat får 

tilskud, kan søge kompensationer, få løntilskud osv. 

EIR er opmærksom. 

 

Henrik Reinert: Mange er ude at gå i bevæg dig for livet, så 

positivt. 

 

Helle Rohde: I kommunen er man ved at indføre et nyt 

bookingsystem. Systemet kan håndtere medlemsoplysninger, 

booking/afbooking. Systemet hedder ”Aktiv Esbjerg”, og som det 

ser ud, kan det muligvis afløse Conventus, som mange foreninger 

benytter sig af. Der sendes pjece ud til foreningerne snarest om 

det nye system. Systemet forventes at træde i kraft mellem 15/3 

og 15/4-2021. Nogle foreninger er i øjeblikket prøveklude. 

 

I Bramming Idrætsforening afholder man i øjeblikket 

netværksmøder, hvor Coronasituationen drøftes, hvordan kan den 

resterende del af indendørssæsonen reddes? Kan 

gymnastikopvisningen reddes, skal den holdes udenfor, skal der 



laves et sommerhold, kan der laves små events, tankerne er 

mange. Villy kunne fortælle, at han er i dialog med Pernille Sjørup 

om sommerpulje, og der kommer mere info senere. 

 

Brigitta Christensen: Har været i dialog med atletikforeningen, og 

de savner også at komme i gang igen ligesom os alle. 

Er ”Foreningens dag” realistisk af afholde? Vi bliver desværre nødt 

til at afvente situationen. 

 

Claus Jensen: Har ikke noget at tilføje. Håber der er en chance for 

at udesporten får lov at komme i gang. Indesporten må vi nok 

erkende er presset fremadrettet et stykke tid endnu. 

 

Jens Nielsen: Intet at tilføje. 

 

Kenneth Benfeldt: Bramming Ju-Jutsu er også trætte af Covid-19. 

Det er en kontaktsport, og der er nok lange udsigter endnu til 

fysisk træning. Ligesom Tomas, så har trænerne i klubben også 

forsøgt sig med onlinetræning, men er ikke det samme. Når vi er 

på den anden side af Corona er der i bestyrelsen en del 

opsamlingsarbejde for såvel medlemmer og trænere. Det er ikke 

motiverende at være hjemme og dyrke sin idrætsgren. 

 

BIF og Ju-Jutsuklubben arbejder fortsat i at få en klatrevæg op at 

køre i hallen i Bramming. Der er foreløbigt indsamlet 75.000 kr., 

og der mangler 50.000 kr. for at være i mål. Kenneth er 

fortrøstningsfuld. 

 

Villy Grøn: Har forsøgt at få et møde i stand med udvalget og 

forvaltningen, og det er nu faldet på plads, at et møde i udvalget 

holdes i maj 2021 og i forvaltningen i marts 2021. Der er en 

generel bekymring omkring medlemssituationen i Esbjerg 

Kommunes foreninger/idrætter. Hvordan får vi foreningerne i 

”gear” igen? 

 
3. Bevæg dig for livet. Status 

Helle Rohde har været til møde i styregruppen. Thomas har taget 

over i ”Bevæg dig for livet”, og det er en opgave der er lidt op ad 

bakke, når man ikke må mødes, og være ude blandt folk. 
 

Det er vurderet, at der er 4500 inaktive i kommunen, hvordan 

skubbes de i gang? Man kan se at gå/gangaktiviteter er stigende, 

men det er langt fra nok. På landsplan er der også fokus på 

”ensomme unge/sårbare unge” samt ”seniorer” 

Umiddelbart er der megen fokus på de voksne i gruppen midt 

40’erne til sidst 50’erne. 

 

Vigtigt at vi ikke glemmer skolerne. Esbjerg Kommune er udtaget 

til at ”Sætte skolerne fri” i de næste 3 år, så en god idé at 

styregruppen prøver at få kontakt, og evt. får spillet foreningerne 

ind i bevægelsesdelen. 

  



 
4. Nyt bookingsystem på vej. Orientering 

Er nævnt i pkt. 2, under Helle Rohde. 
 

5. Planlægning af repræsentantskabsmøde 
Dagsorden til repræsentantskabsmødet skal udsendes 3 uger før. 

Mødet er sat til 17.03.2021.  
Vi ved endnu ikke om mødet bliver fysisk, digitalt eller udsættes, 

grundet Covid-19. Dette skal der dog være styr på inden 

dagsorden udsendes. Men vi må afvente udmeldinger fra 

regeringen. 

 

Der spørges ind til, hvem der er på valg. Dette kan vi ikke huske, 

og Mai Heinsvig bedes sende liste rundt. 

Dog ved vi at Villy Grøn stopper, og Helle Rohde stiller op som 

formand. Henrik Reinert stiller op til den ledige bestyrelsespost. 

 
6. Hædringer 

Vi skal gøre os overvejelser omkring ”Årets klub” Dette tages op  
på næste møde.  

Herudover er ”Hall of Fame”, ”Lederprisen”  

og ”Idrætsprisen” sat stand-by. 

 
7. Eventuelt 

Tomas Jensen deltager i møde omkring ”Ny sektorplan for 

friluftsliv” 
 

8. Næste møde på referent 
På næste møde er Henrik Reinert referent. 
 

 

For referatet 

 

Steve Lindhardt 

Bramming Skf. 
 


