
 

Esbjerg Idrætsråd, referat bestyrelsesmøde 27. september 2021, Danhostel Ribe 

 

Deltagere: Helle Rohde Pedersen, Birthe Paarup Andersen, Kim Nikolajsen, Claus Jensen, 

Brigitta Christensen, Henrik Reinert, Palle G. Kristensen, Tomas Jensen, Steve Lindhardt 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

ingen bemærkninger 

  

2. Velkomst v/Helle, herunder forventningsafstemning  
Den nye formand Helle Rohde Pedersen indledte med en lille peptalk, over emnet 

forventningsafstemning. Helle ønsker at vores arbejde skal være præget af åbenhed, 

gensidig respekt og samspil med vores foreninger. Vi skal fremad, og der er ét råd (Esbjerg 

Idrætsråd – EIR) og én kommune. Foreningerne skal kende os, og de skal vide hvad de kan 

bruge os til. Det er et ”vi” i alle sammenhænge. Der var stor opbakning til Helles vision for 

det kommende bestyrelsesarbejde. 

 

3. Orientering fra FU 

Det nyligt sammensatte forretningsudvalg består af Helle Rohde Pedersen, Birthe Paarup 

Andersen, som har takket ja til være næstformand, Henrik Reinert, der har takket ja til 

kassererposten og Kim Nikolajsen. Der var enighed om at udnytte det momentum der er 

ift. kommunen, også set i lyset af det forestående valg, og at det er vigtigt, at EIR plejer sit 

image overfor foreningerne. Der må meget gerne være mere samarbejde med Sport & 

Event Park Esbjerg, talentidrætten (eliteidrætsrådet) og forvaltningen, som der er kommet 

et fint samarbejde op at køre med.  

 

4. Konstituering og gennemgang/opdatering af deltagelse i forskellige udvalg  
 
Forretningsudvalg: (Helle Rohde Pedersen, Birthe Paarup Andersen, Henrik Reinert, Kim 
Nikolajsen)  
 
Høringssvar: (Helle Rohde Pedersen, Birthe Paarup Andersen)  

Fordelingsudvalget: (Brigitta Christensen, Kim Bo Skøtt, Palle G. Kristensen)   

SSP: (Jan Hansen, Steve Lindhardt )  

Fodboldbaneudvalg: (Jens Nielsen, Claus Jensen)  

SEPE ’s bestyrelse: (Helle Rohde Pedersen, Palle G. Kristensen)  



Poul Erik Mackeprang og Bente Vejvad Mackeprangs Fond: (Birthe Paarup Andersen, 
Tommy Juul Kristoffersen) 

Det Maritime Center, Esbjerg, hvor forskellige vandaktiviteter skal samles, har spurgt om 
EIR vil deltage i en såkaldt ”DNA” gruppe. Palle G. Kristensen og Tomas Jensen deltager 
indledningsvist.   

Herefter var der en brainstorm/debat om, hvorvidt vi har de udvalg der behøves – om der 
er noget vi ikke har ”dækket af”, med de bestående udvalg. 

Det blev foreslået og besluttet at forsøge at genoplive foreningernes/dag og måske 
idrætsnatten, evt. med en form for stand der kunne profilere EIR (Brigitta Christensen, 
Steve Lindhardt, Henrik Reinert arbejder videre, og Birthe Paarup Andersen og Helle Rohde 
Pedersen er gerne med ad hoc. 

Et kommunikationsudvalg ville også være nyttigt ift. at profilere EIR, og det blev besluttet 
at starte med at profilere den nye formand ved et skriv/ved at invitere lokale medier til at 
tegne en form for portræt, hvor visionerne for EIR kan formidles. Det hænger fint sammen 
med ønskerne om at EIR bliver mere synligt, både overfor foreningerne, men også i den 
bredere offentlighed (og dermed også overfor politikerne, inden vores møde med dem den 
27. oktober). I første omfang tager Helle Rohde Pedersen selv stafetten og laver et skriv, 
for nogen til at se det igennem, og kontakter pressen. Noget egentligt udvalg blev ikke 
nedsat.  

I snakken omkring profilering af - og øget kendskab til - EIR, var der også opmærksomhed 
på, at det er vigtigt at vi selv bliver klogere på hvad foreningerne ønsker/forventer af os, 
inden vi forsøger at skabe løsningerne. Det kan repræsentantskabsmødet i marts måske 
bruges til.  

Fondsansøgninger til at etablere en slags ”grejbank” med udstyr der kan lånes af 
medlemsforeningerne, blev foreslået, og det arbejder Brigitta Christensen videre med. I 
første omgang blev en mobil trailer-scene nævnt som et ønske. Norlys Fonden kan ansøges 
ultimo september. Hvis andre har input til fonde der kan søges, meldes de løbende ind til 
EIR. Fremadrettet skal vi selvfølgelig også høre foreningerne om specifikke ønsker til 
ansøgninger. 

5. Temaer til politikerne 
Lige nu er der to udfordringer, én er at få udøverne tilbage i idrætten. Der var forsamlingen 
dog fortrøstningsfuld. Et andet problem, der nok er mere af national/generel karakter, er 
det med at rekruttere og fastholde trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. Dét bør 
være et fokusområde i snakken med politikerne. Et godt forenings- og idrætsliv hører med 
til dét at være et godt sted at leve og bo, så: 
-Hvad vil du som politiker gøre for at sikre et godt idrætsliv i kommunen? 
-Hvad vil du som politiker gøre for at hjælpe foreningerne med at rekruttere og fastholde 
de frivillige i foreningerne? 

Ovenstående et mindre udpluk af den brainstorm der udspandt sig 😊 

 



 

 

6. evt. 
Møde med politikerne den 27. oktober k. 19.00-21.00, Dokken i Esbjerg. Bestyrelsen møder 
ind kl.18.30. 

Næste bestyrelsesmøde er den 11. november kl.17.30-20.00 i Esbjerg 

Julemøde den 2. december kl.17.00 i Esbjerg 

 
Der laves snarest en møderække til det nye år, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. 
   
  

 

 

 

 

 


