
 

 

Skriftligt beretning 2020-2021. 
Bestyrelsesmøde 13 /1 2020    

Årets første bestyrelsesmøde, var vellykket med 12 deltagere 2 var forhindret. Det var en kort 

dagsorden som vi plejer, valg af næstformand og et bestyrelsesmedlem. 

Orla Østergaard & Bent Madsen blev genvalgt førstnævnte er næstformand. 

Konstituering : 

Forretningsudvalget er nu på 5 personer igen, Tage – Steen – Orla -Dagny – Bent. 

Mødedatoer blev godkendt for året 2020.01.13 

Mødet sluttede i god ro og orden, med spisning. holdledere / hjælpere var inviteret. 

Kollegamotion på arbejdspladsen 

Onsdag var Dagny og undertegnede til et møde, med erhvervsrepræsentanter / stedet var SCT 

Jørgen boligselskab deltagere 24 personer fra 8.15 – 10.15 Brian York var tovholder sammen med 

erhvervsrådet, boligselskabet et godt og konstruktivt møde. 

VUC Samarbejde  

Senere kl. 10.00 var jeg oppe i bowlingcenteret, hvor 12 as faldt arbejdere skulle se og prøve 

bowling samt høre om holdspil.  som udgangspunkt er det for markedsføring af Viborg firma& 

Familieidræt, om der falder noget af er ikke til at vide. 

Markedsføring af Dart 

Der var aftalt et møde, med holdledere - Brian York og undertegnede i Dartkluppen hovsa for at få 

værktøjer til at markedsføre firma & familie dart. der var mange til oppe og vende, det blev 

nedfældet og skal herefter afprøves. Hjemmeside / Facebook skal understøttes med hjælp til at få 

det optimale frem. Og vi får 2 mobile dartbaner til rådighed et års tid mm som jeg henter hjem 

den 24 januar hvor jeg alligevel skal til Nyborg. 

Ventelister på varmtvandsgymnastik 

Der er ikke på, dette tidspunkt venteliste på at deltage i aktiviteten 16.januar 2020  så det kan man 

da kalde positivt, da der er nogle ledige pladser tilbage . 



 

 

 

Lydanlægget på Liseborg 

Det har og er en udfordring at få lydanlægget, i hallen på Liseborg til at fungere ordentligt, men 

opgaven på den skrivende stund, er sat i gang men udfordringen er at det skal foregå om aftenen 

hvor der er aktiviteter i hallen.  

FU mødet nr. 1. 2020 20 Januar. 

Markedsføring, oprettelse af hjælpeliste facebookgrupper, mænds motionsdag, Erhvervsskole 

arrangement, Ambassadøruddannelse, Nyhedsbreve. 

Emner er der nok at og tage fat på, og markedsføringen bliver Badminton – Kroket som de første vi 

vil prøve at hjælpe op , i gear. 

Hjælpelisten Dagny pedersen vil lave og finde personer som vil stå på denne liste. 

Mænds motionsdag   8 juni prøver at få Dart – Bowling – billard med på ideen. 

Erhvervsskole CUP  26 februar, den skrivende stund 15 personer. Deltager. 

Ambassadør kursus med 40 deltagere over 2 dage 31-03-2020 – 28- 05 – 2020. 

Am dag samme dag som skolerne indbydelse er sendt ud om tilmelding. 

Reception I Nyborg 24 /1  

200 deltog i festlighederne i forbindelse med, generalskifte i forbundet.   Det var herligt at få sat 

hoved på, samt at tale med den nye generalsekretær Mette Mandrup. Og her blev der omtalt 

Viborg som en forening der er kommet i fremdrift og vil vise omverden at foreningen har noget på 

hjertet. Der var en masse taler og sange, lidt til ganen og halsen. Afsluttede kl. ca.17.30. 

 FU møde  10 februar 2020 

Af væsentlige sager, vil jeg kun nævne Mænds motionsdag 8 – 9- 10. juni hvor vi vil sælge Dart – 

Bowling – og billard. Det vil blive offentliggjort på Facebook, og videoklip mm vil følge med. 

Flyers mm vil blive opdateret til 2020-2021 og tages i brug i det omfang der er nødvendigt. 

Dart events vi venter på udspillet fra hovsa, om hvad de vil arrangere, for de tilskudspenge som er 

søgt hjem til formålet. 

Generalforsamling i erhvervsrådet formanden deltager. 

Erhvervsskole cup den 26. februar kommer i gang dog ikke med deltagere som vi tænker på. 

Undersøgelse med hensyn til reklame tv et sted i byen der undersøges om mulige placeringer. 



Undersøgelse med hensyn til de sociale medier, vil stadig være en mulighed og vi arbejder videre 

med ideen, at finde en der vil kikke på om vi gør det rigtige. 

Folkeoplysningens hus, er sagablot, hvor det var tiltænkt. Men vi tager ikke med på et nyt eventyr 

selv om ideen ved opstart var rigtig godt, men det løb ud i sandet på grund af økonomien i det. 

  

UNG cup  26 marts  

25 unge mennesker dystede i to discipliner, Høvdinge bold – floorbold en god dag som varede 5½ 

timer de gik hurtigt, præmier til de bedste hold.  

  

 Petanque  

Petanque har valgt at stå uden for, videre indflydelse på hvad der foregår i foreningen, så de står 

selv for markedsføring annoncering mm, pr 31 marts er det slut det blev skæringsdagen , både 

med betalerne mm de mente vi var for dyre. 

 

Her gik det så rigtigt stærkt, med aflysninger, af alle møder / aktiviteter til efter påske grundet 

Corona virus. 

  

Første møde efter aflysninger. 11maj 

Situationen her og nu, var til at overskue, da kun få af vores aktiviteter ikke blev færdige, men med 

den opståede krise var det til at bære og alle var interesserede i at der skulle passe på alle steder. 

Evt. tab på indtægtssiden, er forbundet med til at dække samt evt. kickstart af aktiviteter i form af 

annoncering mm 

SMS kontakter vil blive indført for at spare holdleder for unødvendigt arbejde med aflysninger mm 

så sendes der en SMS til alle, der bliver et fællesmøde med holdleder hvor vi hjælper med at 

indsætte kontakterne på tlf samt oplæring for dem der ikke kan. 

Nyhedsbreve til alle firmakontakter, begrænse mængden men sende gode budskaber. 

 

Kickstarts møde 15 juni 

 Vi havde et møde i forretningsudvalget den 15. juni, grundet, kickstart af aktiviteterne.  vi var 

langt omkring med hensyn til at få budskabet ud, og kl. 19.30 ankom konsulent Brian York og vi 

fremlagde vores synspunkter mm. Vi blev enige om at den flyers som vi havde med boblerne, 

kommer i Avisen 4 gange og layout laves af forbundet, og derefter bliver den sendt til Viborg Nyt. 



Ydermere vil den blive sendt til arbejdsgiver via mail BCC så skulle vi være i gang med at starte op. 

Møde i FU 14 september  

Aftale vedrørende varmtvandsgymnastikken, Aase have undersøgt de muligheder der var, 

angående restriktioner, og landede aftalen som så indebar en nedsænkning af tiden til 40 

minutter, men så kunne alle komme i vandet. 

Ligeledes var der en deltager som, på grund af ikke registreret Sygdom ved opstarten havde en 

meget kraftig hosten, blev sat på standby, indtil der var stillet en diagnose, og derefter ville 

deltagerne blive orienteret om, muligheden for at vedkommende kunne komme tilbage. 

Annoncér kickstart: om det har givet noget vides ikke, men vi er ikke den eneste forening som har 

problemer med deltagelsen der er på grund af Co vid -19 er en nedgang af deltagere. Badminton 

har der været en øget tilgang om at få flere banetimer det vil vi undersøge, muligheden herfor. 

Ingen kopiering af div flyers, de sættes på Facebook, eller hjemmesiden. 

Ambassadøruddannelsen 33 på hverhold som foregår i longen, Formanden deltager på begge 

dage. 

Ungt kup blev aflyst efter flere forsøg, bliver det forsøgt igen i 2021 med mulighed for et andet 

koncept. 

Am dag 9 oktober er på Rådhuset, vi finder en ordning som, er Corona venligt Formanden 

deltager.   

Rullende kollegamotion ingen afgørelse i nu. 

Vi får 2 mobile Dartbaner til ejendom, når de finder dem.  

Motionsdag for mænd blev aflyst, ingen deltagere. 

Dart opstart, der er hængt skiver op i billardlokalerne og, og deltagere, er ved at møde op, selv om 

der har være meldinger om det modsatte. 

Brian York og Tage Jensen deltager i et møde den 29 / 9 både ved Paddeltennis / Funhall i Viborg 

angående samarbejde, som skal give noget til foreningen, ellers giver det ingen mening. 

Video fremstilling, af aktiviteterne blive sat i støbeskeen i den nærmeste tid. 

Ambassadøruddannelse modul  nr 1 

30 håbefulde deltagere, var mødt med en vilje ud over alle grænser, inspiration inspirerende og 

formanden brugte en ½ time til at redegøre foreningen arbejde. Og jeg spurgte om de kendte 

Viborg Firmaidræt og mystisk ingen vidste hvem vi var, så fremtiden er at få de kontakter som vi 

kan sender til, og være sikre på at det når ud til flere. 

 Frivillighed- Rekruttering 



Steen og Tage vat taget til det andet møde efter 25Januar og her den 23. september. Det første 

Møde sagde Steen & Orla at der ikke var noget for vores forening, det vil jeg så ikke udtale mig om 

men den 23. september, her var der noget som kunne bruges til vores arbejde med at skaffe 

frivillige til de enkelte aktiviteter. 

Årets holdleder, Formålsbeskrivelse, Flere om opgaverne, Selvbestemmelse.  Honorarer, 

Weekendophold.  her er der noget som vi kan tage fat på.   

Så i den kommende tid, vil opgaven være hvilken opgaver er der på aktiviteten, som andre kan 

udføre. vil vi afgive suverænitet så andre laver nogle af de opgaver, ikke nødvendigvis de trælse 

men en kombination af begge dele. 

Funhall / Paddeltennis 29 september   

Brian York / Tage Jensen var til møde i de to aktiviteter, for at undersøge muligheder for et 

samarbejde, hvor udgangspunktet var at der skulle falde lidt af til os, da vi helst skal have dækket 

de omkostninger som markedsføring mm. 

Tiderne som kunne være interessante er, i dagtimerne fra 6 – 16.00 muligheder for at kunne lave 

turnering for seniorer, og erhvervs turnering tilmelding online / eller tlf. Paddeltennis er ikke 

bemandet så man lukker sig selv ind, via et kodesystem. 

Forbundet laver noget markedsføringsmateriale, som er under produktion så det bliver 

spændende, da Paddel er en voksende idrætsgren. 

Funhall her vil vi forsøge at skabet noget events, også her er opgaven, der skal falde noget af til 

foreningen, og egentlige turneringer er der muligheder, Floorball- Bordtennis – Petanque sand 

inden døre busforbindelse dertil er etableret, så det skulle ikke være nogen hindring.    

Viborg Idrætsråds repræsentantskab live  

30 september kl.19.00 gik idrætsrådet live på Facebook, jeg sad og fulgte med både beretninger og 

regnskabet blev taget til efterretning, da man ikke skulle godkende det. 35 indbudte. det som var 

det primære i dag, var de priser som skulle uddeles. til Folkebladet skulderklap. årets unge leder. 

Årets idrætsforening, Årets idrætsleder. 

Men for at komme i betragtning, til en af disse priser skal der en masse personer på banen for at 

indstille en person, og det tror jeg så ikke helt på her i vores forening at det får vi dem til at gøre. 

Det er 4 år jeg har indstille personer i foreningen, som har ydet en indsats, men hvis det kun er mig 

der gør det sker der ikke så meget. 

AM_dag  9 oktorber. 

Rådhuset i Viborg var rammen vedrørende, Arbejdspladsernes motionsdag hvor vi sendte live kl. 

8.30 samt de der kunne være fysiske tilstede over 1200 fulgt med Senna Magaard fra Stoholm fra 

instruktør og med hjælp fra Brian York som filmede på stedet. 



Senere var vi på en virksomhed på vestermarksvej. her lavede vi udendørsaktiviteter med hele 

arbejdspladsen i ca..20 minutter vi sendt også live derfra men mistede det ved ikke at få det gemt 

beklageligt. Hvad de lavede på virksomheden, kunne de ikke forklare, men måske var det heller 

ikke så nemt, hvis ikke det må komme ud i offentligheden. Det kom ud live og blev set af 880 

personer. 

Paddel tennis hvor 12 hold dystede på 4 baner fra kl. 14.00 – 17.00 her sendte jeg også live fra og 

880 kikke med det var forsmagen på om ikke vi kan få den aktivitet ind på hylden, og få lidt 

overskud ud af det på sigt. Der var rigtig god respons fra deltagerne om at det kunne være helt fint 

at starte en turnering op som kunne løbe 3 – 6 måneder for en overkommelig pris i dagtimerne.  

Brian York var trukket i sportstøjet og spillede med så vi har rigtig glæde af konsulenten. På sigt vil 

det nok være en god skik at Forretningsudvalget på skift deltog i AM dagen således vi opdeler 

dagen på de 6 timer = 1,5 time per person så den ikke hænger på 1 hele dagen. Paddel Tennis var 

både Steen og Bent mødt op det viser at man er interesseret i det der foregår uden for det man 

selv er holdleder for. 

 

Sidste bestyrelsesmøde i 2020 

6 medlemmer var mødt, og et afbud. 

Vi fik de sidste ting på plads inden repræsentantskabet, som er den 23 november kl .18.30 de 

enkelte aktiviteter skulle selv spørge / undersøge orientere med hensyn til at 2 repræsentanter for 

de enkelte idrætsgren er stemmeberettiget.  Valgene er på plads på nært et medlem i Kroket samt 

en revisorsuppleant. ifølge vores vedtægter.  Holdlederne fik efter tur til at berette om de ting der 

røre sig . afsluttende her for 2020.  

 

Repræsentantskabsmødet 23-11-2020  

Grundet forsamlingsforbuddet, kunne vi ikke afholde mødet så det er udsat til januar / februar 

2021. aflysning af forplejning samt annoncen i avisen samt en aflysning på Facebook. 

Aktiviteterne lukker ligeledes ned, for nogles vedkommende i 4 uger for andre vil det blive efter 

2.januar 2021. det økonomiske efterspil vil forretningsudvalget drøfte på et senere tidspunkt, 

hvordan vi lige vil orde det med udøverne.  

Udvidede covid19 restriktioner fra den 26 -10-2020 

Seniorgymnastik aflyses resten af året, et forsøg på at sende live fra hallen med 10 personer, kan 

kun være muligt hvis underviseren er med på ideen. 

Varmtvandsgymnastik deles op således at det bliver hver 14 dag at man kan komme så bevare 

man de 3 hold som er der nu. 



Bowling der spilles som vi plejer, med 2 på hver bane og de restriktioner, som forbundet har 

udstukket, med mindre der sker noget som gør spillere udtrykker. 

Billard – Badminton - Dart – kroket fortsætter da man kan overholde kravet med 10 personer ad 

gangen. 

Året der gik 

Igen var det et år hvor, opgaverne var mange men overkommeligt, i fællesskab løser vi mere end 

den som går enegang. tak til bestyrelse / holdledere / forretningsudvalg som i den grad var med på 

alle tiltag. både gamle som nye.  

 

Ambassadøruddannelsen modul 2  

Vi måtte igen aflyse, på grund af covid-19 da vi skulle have fysiks aktivitet, ærgerligt med 

nødvendigt. Vi forventer at den vil blive gennemført i 2021, så er vi måske på den anden side af 

det. Lokalerne som vi skulle bruge, er også aflyst, på ubestemt tid.  

 

Søndersøløbet 8 september  2021 

Vi sponsorerer igen i år denne gang Padel – Bowling – Billard 7 – 9 – 13 pladsen, velvidende at 

selve løbet var en halvering af deltagere. Men afviklingen af løbet stod Viborg idrætsråd for. 

 

Resurser personer   

På Bestyrelsesmødet 8. september, drøftede vi hvilke resurser personer vi bliver nødt til at 

fremskaffe på grund af at bestyrelsen efter hånden ledes af lidt ældre personer. Derfor vil de 

personer som udgør en del af hjælpe staben blive inviteret til at deltage i 1 - 3 bestyrelsesmøder 

om året. På den måde får de indblik i hvad der drøftes og hvad der besluttes.  

 

Evaluering af bestyrelsesarbejde  

En gang om året inden repræsentantskabsmødet, skal bestyrelsen evaluere, sit eget arbejde om 

hvad gik godt og hvad gik mindre godt. På den måde får man rettet op på de evt.  skævheder mm. 

 

Padel samarbejdet   

Viborg syd Idrætscenter, Padel klub Viborg- Padel Stoholm.   De to førstnævnte er helt på plads 

både med tilmelding og indtægter. Sidst nævnte halter lidt da først ansøgningen blev indsendt 

28/8 så hvornår der kan startes på samarbejdet og investering i Stoholm paddel. Er der på 

nuværende tidspunkt ikke afklaret. 



Idrættens Zonedag 26/8 er et tiltag, som vi forventer mere af når vi får lavet et tilbud / pris hvor 

man kan deltage i flere aktiviteter for den samme pris. Seniorgymnastik, Floorball, gåtur i det blå. 

 

Ambassadør uddannelsen modul 2   

afviklet på Viborg Syd Idrætscenter med lidt online undervisning / live undervisning grundet Covid-

19 symptomer. 

 

Opstart af aktiviteterne  

 

 Vi havde nogle betænkeligheder ved opstart af aktiviteterne efter covid-19 men det hold ikke stik. 

Fremgang på alle fronter, så det betyder at den indsats vi startede op med at markedsføre alle 

aktiviteter og bruge en den penge på det er givet godt ud. 

8   2021 oktober Rådhusdysten 

7 Hjælpere fra Viborg Familie og -Firmaidræt deltog i Rådhusdysten som stopposter / udlevering af 

elastikker. Et godt arrangement som er et tilbagevendende indslag hvert år.  reklameværdien kan 

måske ikke måles, men omtalen fra det er det hele værd. 

14/15 oktober motionsuge. 

De gamle hånboldhaller, dannede rammerne omkring firmadysten hvor 5 hold dystede i 5 

aktiviteter 35 personer deltog, en rigtig god formiddag hvor vi mødte kl. 8 til opstilling mm. 

Dysten var der også en vinder, som fik overrakt en præmie til at forsøde holdet med, i pausen på 

arbejdet. 

 

Opgaverne fortsætter, Floorball opstart, E-sport samarbejde, Flytning af opholdsskur for kroket 

samt petanque – børnehaven, ja vi vil gerne samarbejde med alle hvor det giver mening. 

Alt sammen er til gavn for foreningens overlevelse på lang sigt. 

Det er blevet sjovere at være formand, opgaverne er halveret, da Steen Kristensen er gået aktiv 

ind i kampen, og går ikke af vejen for noget. Tak for det.  

  

  

Tage Jensen. 

 



 

 

 

 

 

 

 


