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Referat: Repræsentantskabsmøde i Idrætssamvirket Aarhus d. 4. marts 2019 
 

1) Valg af dirigent 

a. Flemming Voldby: konstaterer at vi må være her grundet 3 ugers varsel 

2) Velkomst ved Formand Jens Bundgaard: 

a. Første år som formand er han overvejende positiv, men ønsker dertil at styrke 

kommunikationen med medlemmer fremadrettet 

b. Idrætssamvirkets idegrundlag kører i baggrunden på slides: vi gør det nemmere at 

være idrætsleder i Aarhus  

c. Hvorfor er vi her? Vi har forpligtet os på at stå sammen og derved skabe de optimale 

forhold for motion, bredde og eliteidræt i Aarhus 

d. Indblik i 2018: 

i. Facelift på hjemmeside og nyhedsbreve – nemmere tilgang (optimering af 

kommunikation) 

ii. En mere direkte rettet aktivitet på Facebook til og om foreningerne 

iii. Formidling af gode historier i foreningslivet – sprede inspiration og dele 

erfaringer, der kan løfte os alle videre 

iv. Uddannelse: som bærende for optimering af bredde og eliteidræt 

1. Lederakademiet 

v. Aarhus i forening: korte kurser  

vi. Idrætssamvirkets opgave er, at skabe de optimale rammer for idræt i 

Aarhus 

e. En tak til Royal Casino  

f. Råd til kommende ansøgere: mere konkret på hvilke initiativer de selv vil indføre, 

for at gennemføre ideer i foreninger. Idrætssamvirket vil prioritere de tiltag, hvor 

foreningen kan bruge tilskuddet til et konkret projekt, de selv etablerer 

g. Vision om at sætte pris på foreninger, frivillige og udøvere, der gør en forskel 

h. Idrættens frivilligpris i forbindelse med frivillig hovedstad: 25.000 kr. til Viby IF 

Gymnastik – for at engagere, fastholde og glæde deres frivillige (med et dertil håb 

om, at prisen kan blive vedvarende) 

i. DM-festen: for første gang samlet ungdom og seniorfest 

i. Hyldest af byens mestre 
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ii. Anders Breinholt som vært 

iii. Mr. Pokalen og Årets Talent: Junior Drenge Team Gym Aarhus og Nicolai 

Thomsen  

j. Idrætsfaciliteter i Aarhus: en kombination af byudvikling og idrætsfællesskab 

i. Samarbejde for udarbejde af Aarhus Idrætspark  

ii. Overordnet ros til byen for den konstruktive proces – både det kommunale 

og samarbejdet mellem de primære sportslige interessante i området 

iii. Kapacitetsopbygning og udviklingen af denne 

k. Fokus på kommunikation, uddannelse samt anerkendelse af udøvere og frivillige 

l. Et fremadrettet håb for fortsat styrkelse af samarbejdet mellem foreninger og 

Idrætssamvirket i 2019: 

i. Udgangspunkt: foreningsidræt i Aarhus er stadig moderne. 87.000 

medlemmer – stigningen i befolkningen gør, at vi skal kunne rumme 

100.000 medlemmer 

ii. Vi skal støtte nye foreninger og deres vilkår for motion, bredde og 

eliteidræt i Aarhus (hvis de eksisterende ikke kan rumme alle de nye 

medlemmer) 

iii. Etablering af løsninger der kan sikre disse muligheder – samarbejde endnu 

mere for at opretholde disse værdier 

iv. Tiltag for at sikre relation og situation i århusianske foreninger 

v. Bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder i foreninger samt besøg 

vi. Fortsat udvikling samt opsamling af erfaringer til gavn for andre foreninger 

m. En forespørgsel til de fremmødte om, at dele egne erfaringer  

3) Spørgsmål? 

a. Spg. 1: Fra Christiansbjerg, CIF’s idrætsforening: Ny idrætspolitik i 2017 – indspark 

til klubber  Skal undersøges og gives svar på 

i. Hvor meget er i (Idrætssamvirket Aarhus) involveret ift. driftstilskud til 

klubber der ejer selv – modsat konkurrenter der er kommunalt drevet? 

ii. Hvilken vej skal vi gå som selvejende klub? 

b. Svar: involveret med kommunen i samarbejde med foreningerne (Opfølgning) 

c. Spg. 2: Leif fra VSK: fra tilvækst i Aarhus – afgørende at idræt laves/planlægges 

parallelt med byudvikling  
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i. Facilitetsudvikling kan ikke følge med befolkningstilvæksten – synes man 

skal holde fast i, at så længe vi ligger under 40 mio. kr. følger vi ikke med 

befolkningstilvæksten 

d. Svar: 30-40 mil er korrekt, opgave i forhold til befolkningstilvæksten: hvem skal 

være operatøren? Idrætssamvirket bygger ikke en hal – kommunen kræver at det er 

en forening. Hvordan får vi startet en fodboldklub, hvis der ikke er en bane? Ikke 

rimeligt at kommunen har så fast politik om at vi ikke laver idrætsfaciliteter.  

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse (Godkendt ved klapsalve) 

5) Kåring af Årets Leder 2018 

i. Hyldest til sidste års vinder Erik Nielsen fra AGF  

b. Pris siden 1962 på baggrund af indstillinger – besmykket med titlen Årets 

Idrætsleder 

c. Prisværdigt stykke arbejde for idræt i Aarhus i årets løb 

i. Vandrepokal og check på 5.000kr.  

d. De nominerede præsenteres ved video: Majken, Leif og Lone  

e. Tillykke til Majken fra TMG Badminton  

6) Godkendelse af årsregnskab 

a. Går ud med lille underskud fra 2018 

b. Fremhæve anderledes fra tidligere: søgning til kurser har været faldende – overskud 

fra puljer. I 2017 tog bestyrelsen initiativ til ændringer – hvorfor søger i ikke i 

foreninger? (Hvorfor udnyttes mulighederne for tilskud ikke) 

i. Manglende kendskab – lykkedes med at gøre dette større!  

1. Sløjfet 8-ugers regel efter endt kursus – det har hjulpet 

c. Ud af 2018 med lille underskud på 27.000 kr. 

i. Aktiver: 2 mio. Kr. 

ii. Passiver: 2. Rate for udbetaling af puljer – 777.646 kr.  

7) Forelæggelse af budget 2019: Resultat går i 0. (Budgettet godkendes uden 

indvendinger med klapsalve)  

8) Fastsættelse af foreningskontingent 2020 

a. Grundkontingent 741 kr. 

b. Medlemsreguleret kontingent 346 kr. 

i. Spg: Hvordan skal medlemsreguleret kontingent forstås?  
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ii. Svar: Jo større medlemstal (når du runder 100) stiger kontingentet  

9) Behandling af indkomne forslag (ingen forslag)  

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Andre kandidater? Der svares nej med klapsalver) 

a. Tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

i. Bent Hviid - villig til genvalg 

ii. Sten Ejsing - villig til genvalg 

iii. Jens Peter Schou Nielsen - villig til genvalg 

11) Valg af suppleanter for ét år (Andre kandidater? Der svares nej med klapsalver) 

a. Peter Friis, Aarhus Tigers – villig til genvalg (bekræfter) 

b. Grethe Sandholm, Marselisborg Kajak Klub – villig til genvalg (har bekræftet til 

Henrik Stampe) 

12) Valg af revisor for to år (Andre kandidater? Der svares nej med klapsalver) 

a. Mogens Kloster – villig til genvalg 

13) Valg af revisorsupplement for ét år (Er der nogen, der ønsker at tage posten, eller 

bringe nogen i forslag? Traditionen tro får bestyrelsen mandat til at finde suppleant)  

14) Eventuelt  

a. Spørgsmål?  

i. Kommentar - Niels Møller, HEI: at vi ikke altid får brugt op til pulje afsæt 

til kursus og uddannelse – alt der kan hentes, skal hentes der – sørg for at få 

søgt alle de midler i kan få, efter de regler, der er.  

ii. Steffen Olesen, AGF Fodbold: artikel med Henrik Løvshall fra 

Idrætshøjskolen: kommunalt tilskud til kunstgræs. Hver klub har skulle 

finansiere rest på op mod 3. mio. kr. Udfordring i idrætsforeninger – plan 

om at skifte sit græstæppe når det er slidt om to år – lægge 20.000 til side i 

10 år  de færreste klubber der kan præstere det. Fint at få mange 

kunstgræsbaner, men glemmer vi at kigge på tiden derefter?  

1. Spg: Har Idrætssamvirket gjort sig tanker om denne problemstilling, 

når dem der har haft baner i 5 år kommer og skal have skiftet græs? 

(Ikke kommunen, men klubbernes problem – græsses slides) 

2. Svar: Bent: det er vi meget opmærksomme på. 

Vedligeholdelsesbeløb – lokal tilskud (denne konto fremskrives ikke 

nødvendigvis i takt med faciliteter – hvad gør vi så?) Dette er et stort 
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problem – forsøger at italesætte det, hver gang der er kontakt med 

kommunen.  

iii. Leif, VSK: kigger på nabokommunen – Skanderborg: kommunen har 

anlagt banen, det er dem, der holder dem. Hvorfor skal Aarhus have særlig 

ordning? 19 baner med meget forskellige ordninger.  

1. Spg: hvorfor udfordrer vi ikke denne måde at tænke på? Små klubber 

med problemer i fremtiden.  

2. Svar: Steffen Olesen: konkurs bane i Hasselager – lokale og 

anlægsfonden overtog og kommunen fik 2,2 mio. for jorden. AGF og 

Idrætshøjskolen var de eneste, der kunne finansiere dette. Derfor er 

beløbet sat til 3.140.000 kr.  

iv. Kommentar dertil Henrik Stampe: Kunstgræsbaner fylder i den 

idrætspolitiske debat, men hele facilitetsområdet er udfordret.  

15)  Tak for i dag! Tak for fremmødet og til AGF for lån af lokaler.  

 

Invitation til at holde bestyrelsesmøde ved følgende foreninger:  

- Beder Malling Idrætsforening: v Christine Winding-Lauritzen (Derudover tiltag og møde 

om, hvordan og hvorfor det er fedt at være ung i Malling d. 30/4) 

- HEI, v Flemming Voldby 

- Aarhus skiklub, v Søren Qvist (Deler klubhus med Aarhus 1900)  

- Christiansbjerg Idrætsforening 

 

Referent: Emma Mogensen 

Dirigent: Flemming Voldby  

 


