Referat fra Herning Idrætsråds repræsentantskabsmøde
- afholdt i Aulum fritidscenter, torsdag den 28-04 2022.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Idrætsrådet til godkendelse.
Til orientering fremlægges regnskabsoversigt over forbrug af tilskudsmidler.
4. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
6. Valg af kasserer (i ulige år)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
I lige år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 1-2 bestyrelses
medlemmer.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant for en et-årig periode.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne er skiftevis på valg
hvert andet år.
Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
9. Eventuelt.
--Formanden Steen Lundgaard bød alle velkommen til det 16. ordinære repræsentantskabsmøde i
Herning Idrætsråd (HIR). Der var repræsentation fra 22 foreninger og 34 stemmeberettigede
fordelt på foreningsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer. I alt var der 60 deltagere til
repræsentantskabsmødet.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Natascha Joof som dirigent og hun blev valgt. Natascha
konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, mødet var dermed beslutningsdygtigt.
Herefter gennemgik Natascha Joof, de formelle procedurer for mødets gyldighed. Der var
34 stemmer til stede, på mødet.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Steen Lundgaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Læs den skriftlige
beretning på idrætsrådets hjemmeside. I den mdl. beretning fortalte bestyrelsen bl.a.
om:

Så er der gået ¾ år siden sidste rep. Møde der blev afholdt i august måned på grund af coronaen.
Der bliver derfor ikke så meget at berette fra bestyrelsen ved dette års møde.
Status efter Corona
Vi tror og håber nu på at Coronaen har sluppet sit tag i det danske samfund så vi alle kan få en
normal hverdag og få gang i idrætslivet igen.
Foreningerne er på vej op i gear og tilbyder idræt til medlemmerne igen.
Der skal dog knokles for at få medlemmerne ind i foreningerne igen, men det ser nu ikke helt skidt
ud for foreningerne i Herning kommune. Det vender jeg tilbage til under beretningen fra
tilskudsudvalget.

Det ser desværre nok noget mere besværligt ud hvad angår fastholdelse af de frivillige som skal
trække læsset ved de forskellige idrætsgrene som trænere og instruktører.
Der har været et frafald hvor mange frivillige har fundet andre gøremål og aktiviteter som man har
fået tilpasset hverdagen. Der skal arbejdes noget mere intens for at få de gamle, men også nye
frivillige ind i foreningerne og klubberne.
Jeg nævnte på sidste års rep-møde udfordringerne med at få de unge ind i en forening, da de jo
for manges vedkommende har været poder til en forholdsvis god aflønning.
Det kan blive aktuelt med en form for aflønning af frivillige.
Det har vi drøftet i bestyrelsen og arbejder med en plan der går ud på at oprette en pulje hvor der
kan gives tilskud til ledelsesudvikling, erhvervsuddannelse m.v. til bestyrelse og ansatte
foreningsfolk.
Tilskudsudvalget
Driftstilskud og medlemmer
Som opstillet i tabellen er der en lille fremgang i medlemmer ved foreningerne tilknyttet HIR, hvilket
er yderst positiv. For Herning kommunen har der samlet været en lille tilbagegang som skyldes at
ikke alle foreninger i kommunen er medlem af HIR.
Der er størst tilgang ved de yngste årgange, og det er især fodbolden og andre udendørs idrætter
der ses fremgang hos. De indendørs idrætter med især håndbold og foreningsfitness lider fortsat
under coronaens hærgen, hvor der har været delvist nedlukket hen over vinteren.
Der er lavet en opgørelse og foreninger med størst fremgang og foreninger med største
tilbagegang i medlemmer 2020 til 2021. De 3 foreninger med størst fremgang ligger på hhv. 83,
137 og 183 %. De 3 foreninger med største tilbagegang ligger på hhv. 44, 48 og 73 %.
Der er stadig lille aktiviteter på turneringer og dommerhonorar så der er også i år et overskydende
beløb som for Coronaåret 2021 udbetales som et særskilt medlemstilskud på 9 kr. pr. medlem.
Sidste år blev der udbetalt 13 kr. hvilket blev positivt modtaget hos foreningerne. Da pengene skal
ud at virke hvor de gør gavn vil vi lave samme øvelse endnu engang i år 2 med Corona.
Kursustilskud
Kursustilskuddet for 2021 udgør 300.972 kr. hvilket er mindre end afsat. Overskudbeløbet
overføres til 2022.
Idrætsmateriel
Tilskud til idrætsmateriel for 2021 udgør 195.247 kr. Der er også her et mindre overskydende
beløb der overføres til 2022.
Med de afsatte 200. kr. til coronapuljen i 2020 og med overskydende beløb fra kursus og
idrætsmateriel bliver der et beløb på ca. 370.000 kr. som henstår som ubrugte midler ved
udgangen af 2021.
Det er ud fra dette beløb der arbejdes på en pulje til efteruddannelse af bestyrelsen og
foreningsansatte.
Aktivitetsudvalget & BDFL
Udvalget har afholdt første møde efter genstarten og vil gennemgå de aktiviteter og projekter der
var i gang før corona.
Det er samtidig aftalt at Mette Skærbæk indgår som repræsentant fra Kultur og Fritid, idet arbejdet
i aktivitetsudvalget på mange områder er nært beslægtet med BDFL-projektet og de aktiviteter der
foregår her.
Udviklingspuljen
Idet der forhåbentlig vil foregå flere aktiviteter og nye ting sat i søen skal der gøres opmærksom på
udviklingspuljen.
Der er hensat 50.000 kr. som der kan søges tilskud til aktiviteter og tiltag der skaber varig
foreningsudvikling, herunder flere medlemmer, frivillige.
Aktiv ferie
Det er også i aktivitetsudvalget der vil blive arbejdet med aktivitetspiloterne og aktiv ferie m.v.
Aktiv ferie planlægges og afholdes i samarbejde og koordinering mellem forvaltningen og
idrætsrådet.

Herning Talent
Organiseringen er flyttet til KFU.
Der bliver tilknytning i det daglige mellem Kristian Holst, John Aas og så Søren Baadsgaard.
Der udpeges 1 repræsentant fra bestyrelsen til udvalget i Talent Herning.
Flygtningene fra Ukraine
Med krigen i Ukraine er der kommet en hel del flygtningen til Danmark og mange af dem er
kommet til Herning området.
Det gamle sygehus er ombygget til asylcenter med plads til ca 400 flygtninge.
Flygtningene er mødre med børn. Der er både fra flygtningen og fra danskerne et ønske om at
blive godt modtaget og indviet i samfundet så der bliver aktiviteter for de nyankomne.
Det gælder især børnene og de unge.
Her kommer foreningerne i spil, og det er allerede sket mange steder at foreningerne har taget
imod flygtningene og givet dem oplevelser og indhold i tilværelsen.
De tiltag støtter vi i bestyrelsen og hjælper gerne med hvor det kan lade sig gøre.
Det kan endda være at der er nogle mødre eller andre ældre søskende der kan blive frivillige og
hjælpe med trænergerning, tolke og lignende.
Bestyrelsen vil hermed opfordre til at alle der har overskud og mod til at tage de tilkomne borgere
til sig i foreningerne og klubberne.
Bankernes rovdrift på foreningernes økonomi (gebyrer og negative renter)
En større udfordring som stadig ikke er løst af vores politikere, er bankernes rovdrift på
foreningerne og klubbers økonomiske midler.
Der trækkes forsat større og større beløb i alverdens gebyrer. Sammen med disse trækker man
også negative renter af de indestående foreningerne har på kontoen.
Det er rigtig mange penge fra især de mindre foreninger der trækkes ud uden nogen form for
mening. Man kan åbenbart ikke skelne om hvornår og hvem der kunne foretage hvidvask af
penge. Selv de mindste frivillige foreninger skal belastes for sikring mod den risiko

Nye brandregler for anvendelse af skoler og haller til sportsstævner m.v.
Der er kommet nye brandregler for anvendelse af skoler og haller og andre institutioner som
indkvarteringssteder med overnatning i forbindelse med afholdelse af bl a. fodboldstævner og
håndboldcups.
Dette indebærer at der skal ansøges om tilladelse og der skal tilknyttes en certificeret
brandrådgiver der skal udfærdige beskrivelse og brandplaner på de berørte bygninger og lokaler
og indsende dem til kommunen for at få en tilladelse til den midlertidige anvendelse.
Det indebærer at der bliver sat en bremse for de foreninger og klubber der arrangerer stævnerne
og dermed animerer det til at man overvejer helt at stoppe med afholdelse af stævnerne.
Det er ikke rimeligt, og der skal herfra opfordres til at der kan udfærdiges nogle færdige planer og
”pakker” som kan genanvendes fra år til år for de foreninger og klubber har årlige traditionsrige
stævner. Det kunne være et samspil mellem kommunen, Idrætsrådet og en evt. bestemt
brandrådgiver der blot skulle gennemse planerne og godkende dem inden indsendelse for
tilladelse til kommunens byggesagskontor.
Det nye byråd og KFU
Der været kommunalvalg og i den forbindelse afholdt Idrætsrådet valgmøde i Herning Svømmehal,
med stor deltagelse og bevågenhed fra de skrevne medier.
Der er sat et nyt Kultur og Fritidsudvalg med både gengangere og nye politikere.
Det er tidligere noteret, drøftet og aftalt at kommunes idrætspolitik skulle have et gennemsyn
opdatering.
Udvalget er endnu ikke helt kommet i arbejdstøjet hvad det angår.
Det er aftalt at der skal afholdes et såkaldt Roadtrip med Kulturudvalget og bestyrelsen for
Idrætsrådet i september måned. Her vil det være oplagt at starte med de indledende samarbejder
omkring den nye idrætspolitik.
Bestyrelsen er klar til at indgå konstruktivt i dette arbejde.

Samarbejder
Kommunen
Samarbejdet med Kultur- og Fritidsudvalget fungerer fortrinligt.
Kristian Holst og John Aas har en god tilgang og samspil med ikke mindst Mette Skærbæk, men
også de øvrige ansatte i forvaltningen der har tilknytning til idrætten og dermed linkningen til
Idrætsrådet.
Møderne med formandskaberne for hhv. KFU og Idrætsrådet skal genoptages efter det nye KFU er
kommet helt i arbejdstøjet. Disse møder har indtil nu været meget konstruktive og det ønsker
bestyrelsen gerne kunne fortsætte fremadrettet.
DIF og DGI
Idrætsrådet har tæt samspil med både DIF og DGI-M.
Kristian i det daglige arbejde, og politisk er Charles Damholt valgt som regionsrepræsentant for
Region Midt i DIF´s repræsentantskab.
Vi er repræsenteret ved BDFL-projektet i hhv. den politiske styregruppe og den administrative
gruppe.
Repræsentation fra HIR
Formanden er udpeget til bestyrelsen i VISIT Herning
Repræsentation i repræsentantskabet ved ISI
Repræsenteret i Det Grønne Råd
Tak til samarbejdspartnere
Tak for samspillet og samarbejdet med alle foreninger, politikere, forvaltninger og organisationer vi
i Idrætsrådet har tilknytning til.
Tak til Herning Talent og hermed en tak til Søren Baadsgaard for din indsats for at opretholde
tilknytningen mellem talent/elite og bredden via samarbejdet med Kristian og John på kontoret
Tak til Kristian og John for jeres indsats med at få det til at køre i året hvor der stadig var Corona
med de udfordringer det har givet.
Tak til bestyrelsen for engagement og indspil til de opgaver og aktiviteter der har været i perioden.
Tak for ordet.

Spørgsmål og bemærkninger til bestyrelsens beretning:
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Administrativ medarbejder John Aas fremlagde det reviderede medlemsforeningsregnskab for
2021. Regnskabet viser et underskud på kr. 6.568. efter overførsel af kr. 80.000 i
administrationsbidrag. Udgifter til arrangementer udgør i alt kr. 41.237 (henholdsvis rep. møde
kr. 13.716 og vælgermøde i Herning Svømmehal kr. 27.521), hvilket er kr. 16.237 mere end
budgetteret. Der var ikke blevet taget nok højde for udgifter til vælgermødet.
Regnskabet blev godkendt.
Det reviderede regnskab for Idrættens tilskudsmidler og puljen til foreningsudvikling blev til
orientering udleveret som bilag:
Tilskudsordninger: Der er modtaget kr. 5.513,000 i bloktilskud fra Herning Kommune. Der er
forbrugt kr. 5.492.192 i 2021 - altså et overskud på kr. 20.808.
Aktivitetspuljen: I 2021 har der bl.a. været tilskud fra Herning Kommune til
sekretariatsfunktionen, indtægtsdækket arbejde og administrationsbidrag fra
medlemsforeningen. Resultatet udgør et budgetteret underskud på kr. 146.211.

Regnskabet Idrættens Tilskudsmidler er alene til orientering.
4. Fremlæggelse af næste års budget - herunder fastsættelse af næste års kontingent.
John Aas fremlagde budget for året 2022, baseret på et differentieret medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet og fastholde administrationsbidrag til kr. 80.000.
Udgifter til arrangementer sættes til kr. 25.000. Budgettet viser herefter et overskud på kr.
7.500.
Budgettet blev godkendt.
Kommentar fra Michael Kirkeby formand Herning Svømmeklub:
HIR har brugt deres skattekonto, så deres aktiver har stået til 0%. Flere foreninger burde spørge
Herning Idrætsrådet omkring deres adfærd på dette område.
Lars Formand DGI Midtjylland:
Der kommer snart et politisk udspil på dette område, særligt omkring udgifter til hvidvaskning.
Karsten Jensen Herning Golfklub:
Jeg undrer mig over, at der ikke skal stemmes om det store regnskab, men det lille regnskab
skal der stemmes om.
Steen Simonsen Herning Idrætsråd:
Det lille regnskab er for medlemsforeningerne, hvorfor det skal godkendes. Det store regnskab er
penge der formidles på vegne af Herning kommune i armslængde princip.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
6. valg af formand
Formand Steen Lundgaard modtager genvalg.
Steen Lundgaard holdt en kort tale for at fortælle om sin motivation for at stille op igen.
Steen Lundgaard blev valgt for en toårig periode.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 bestyrelsessuppleant.
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg og ønskede alle at genopstille.

Charles Damholt– modtog genvalg
John Axel– modtog genvalg
Hanne Holm Mathiassen – modtog genvalg
Alle kandidater holdt en kort en tale om deres motivation.
Alle tre kandidater blev valgt.

8. Louise Faaborg stillede op som bestyrelsessuppleant.
Louise holdt en kort tale om sin motivation.
Hun blev valgt.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Inge Kofod Hjøllund var på valg som revisor og modtager genvalg.
Hun blev valgt.
9. Valg af revisorsuppleant:
Pladsen var vakant.
Michael Østergaard opstillede og blev valgt
9. Eventuelt
Mette Skærbæk bevæg dig for livet:
Gjorde reklame for pop-up gå ruter hvor der mangler byer/områder
Lars formand DGI Midtjylland:
Jeres tal var nok steget hvis ikke der havde været corona.
Der er 800 færre frivillige i de 5 kommuner, så der er også nogen i Herning Kommune.
Kommunesamarbejdet bliver rost, når man vil noget så sker der noget. Lokal dysten afholdes
stadig lokalt, meld jer gerne. Ukrainske flygtninge, DGI opfordrer til at tage imod ukrainske
flygtninge. Landsstævnet har 20.000 deltagere, kom og deltag i Svendborg. Ole Toft Sørensen
stopper 29/4 – 2022 stopper som direktør efter 17 år i DGI og 30 år i organisationen. Jeppe er ny
direktør og starter snarest. Medlemstal har været faldende, men DGI sigter efter flere
medlemmer endnu. Til årsmødet i DGI blev der valgt en lokal Helle fra Hammerum-Gjellerup, de
har vedtaget en diversitets politik. DGI-huset er blevet en erhvervsdrivende fond, som kommer
til at dele ud af sit overskud.
Søren Juul Baunsgaard – kultur- og fritidschef:
Frivillige kigger vi også på, det fylder også inde ved os. Overnatning med frivillige, kigger de
også på. Der er en særlig case på Vildbjerg cup, Herning Kommune er gået sammen med DIF, KL
og andre kommuner. Unge mennesker har det hårdt, de er ensomme og mindre fysiske aktive.
Der snakkes med politikerne om at hjælpe de unge mennesker ind i sunde vaner og
idrætsforeningerne.
Jørgen Aulum fritidscenter:
Lys og varme er stigende i priser, er det noget man kigger på kommunalt hold.
Søren svarer: De er opmærksomme på at der ligger en udfordring på dette område, det er også
løftet til politisk hold. De kommer til at have en diskussion, men har ikke noget svar på det.

Referent
Kristian Holst

Dirigent
Natascha Joof

To idrætspriser blev uddelt:
•
•

Anker Høsts initiativpris - årets idrætsforening (5.000 kr.): Herning Speedway
BLÜCHERS frivilligpris - hverdagens helte (legat på 5.000 kr.): Jytte Godskeseen,
Vildbjerg senior idræt

