
   

   

   

      

      

       

 

 

  Esbjerg den 3. november 2021  

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. november 2021 kl.17.30, 

Mødelokale i Dokken, Gl. Vardevej Esbjerg 
 
Deltagere: Birthe, Palle, Jens, Henrik M, Tommy, Kim S. Kim, N. Tomas, Thomas R, 

Helle, Niels, Henrik R. 

 
Referat: 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Godkendt. 

 

2. Sidste nyt fra udvalgene 

BC: har søgt Norlys-fonden. Svar ventes 12.2021. BC spørger om møde kan flyttes 

fra 2.12. til 1.12.? OK! 

 

PGC: Esbjerg Strand. EIR´s interesse er positivt modtaget. Vi bliver inviteret næste 

gang. 

 

Birthe: Fritidskulturelpulje. Kører som normalt 

 

Helle: ”Gang i Esbjerg, igen”. Hvad kan vi som interessenter omkring idrætten i 

Esbjerg spille ind med i forhold til bredden? Forvaltningen har ressourcer (eks. 

inddrage ”Thomas” fra ”Bevæg dig for livet”), så lad os finde ud af noget sammen. 

Rambøl har undersøgt, og nogle ressourcer er ubrugte, eks. bedsteforældre mv. 

 

Jens: Har gjort 1. erfaring med nye bookingsystem (udendørs) – det er positivt, 

men man skal lige lære systemet   . Enkelte uhensigtsmæssigheder skal løses, eks. 

at omklædningsrum skal bookes i det gl. system. Forslag til at hjælpe foreningerne 

med eks. et webinar samt en Q&A fra KN. Helle kontakter Arne N. omkring en 

”superbruger”. 

 

KN: SEPE. Ewald fra ”Institut for idrætsforskning” har fortalt om tendenser for 

fremtidig udvikling inden for idræt. Flere findings a´la større tilfredshed hos 

brugere, hvor anlæg er decentraliserede fra kommunen. Spændende. 

 

3. Orientering fra FU 

Helle: Thomas fra ”Bevæg dig for livet”. Vil undersøge, hvad de unge gerne vil med/i 

en forening. Dette via prøvehandlinger på flere skoler i Esbjerg Kommunes 3.-7. 

klasser. 

 

Helle opfordrer os i EIR til at være klar til dialogen med de til enhver tid værende 

udvalgs-deltagere. 



 

4. Hvad tager vi med os fra vælgermødet? 

God stemning, og godt styret. 

Flere politikere synes ikke at være i trit med foreningernes udfordringer. 

Input skal holdes i kog. 

Skal EIR være vært for lignende fremadrettet? Ja. Tilslutningen på 25 deltagere er 

god – set i forhold til lign. arrangementer. 

 

5. Hvordan hjælper vi foreningerne med at få medlemmerne og de frivillige 

tilbage? 

I bedes til mødet ha’ overvejet, hvordan EIR med et spørgeskema til foreningerne 

kan afdække foreningernes aktuelle udfordringer. 

 

Denne proces skal danne grundlag/dokumentation til det videre arbejde med det 

politiske udvalg og forvaltningen. 

 

Der nedsættes et udvalg, som udarbejder spørgeskema og faciliterer processen. 

Hvem er klar til dette udvalg?  

 

Spørgeskema udarbejdes og fremsendes, så svar retur. Formål at finde ud af hvor 

skoen trykker i foreningerne, og præsentere dette for Kultur & Fritid. 

 

Tomas: DIF har lavet landsdækkende undersøgelse… går der spørgsmål igen heri 

der kan bruges? 

 

Kim N: Hjemmesiden skal/bør revurderes. 

 

EIR på Facebook o.l., nyhedsmail. Bruge rette medier til rette info. Den tager Jens 

& Henrik sig af! 

 

God indledning/forord: 

• Hvad er foreningens største succes? Hvad er I som forening lykkes med? 

• Hvordan kan vi bedst hjælpe jer som forening? 

• Hvad mangler I hjælp til/er jeres største udfordringer? 

Evt. supplere med spørgsmål omkring, hvordan foreningen gerne/helst vil 

orienteres (medie). 

 

Helle sender udkast snarest. Alle EIR´ere kommer med input. Mål at udsende 

<1.12. til foreningerne (via Mai) med svar retur snarest…   

 

6. Evt. 

De gode historier skal frem (i medierne). Eks. Vejrup v/Thomas (konkrete og 

enkeltstående opgaver. Årshjul mv.) og Ribe v/Niels – give tilbage til foreningerne 

via positiv opmærksomhed. 

Gøre det nemmere at være frivillig, eks. via et idékatalog. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Den 1.12.2021 hos Brigitta. Hertil skal der tillige stemmes 

omkring uddeling af årets idrætsleder-pris. 

 

Helle takkede for god energi på dagens møde. 

 

Mødet afsluttet kl. 19:45. 

 

Referent: HR 


