
Den selvejende institution 
Viborg Syd Idrætscenter 

 
 

 

Møde i Repræsentantskabet for Viborg Syd 

Tirsdag den 1. september 2020, kl. 18.00 
  
 
Dagsorden: 
 

Tilstedeværende: Formand Morten Godsk Bondgaard (MGB) 

 Næstformand Kim Ricken Jørgensen (KRJ) 

 Medlem Mie Østergaard 

 Medlem Henrik Schou Zacho 

 Medlem Claus Pedersen 

 Medlem Hanne Christensen 

 Centerleder Keld Jørgensen 

 Tumlelunden Birgitte Bang 

 Tumlelunden Thomas G. Jensen 

 Tumlelunden Mikkel Jørgensen 

 Volleyball Jacob Ørtved 

 Volleyball Anja Bunch 

 Håndbold Frits Brøndum 

 Håndbold Morten H. Andersen 

 Fodbold Michael Staun (ref.) (MS) 

 

Ikke fremmødte foreninger Viborg Squash Club 

 Viborg Lawn Tennis Forening 

 Team Viborg 

 Badminton 

 

1. Velkomst 
 
  MBG bød velkommen og bad MS om at være referent. 
 
 MGB gennemgik kort status for de arbejder der er blevet lavet i den sidste måned med blandt andet  

malerarbejde, ukrudt bekæmpelse, græsslåning m.v. 
 
Alle aktiviteter er så småt i gang igen i alle afdelinger på centeret og omklædningsrummene er blevet  
åbnet. 
 
Udlejning af de tomme lokaler går rigtig godt. 
 
MBG gennemgik også hvordan det står til med byggeprojektet. 
 
Viborg Kommune har fundet ud af at der skal en lokalplan til og det tager 5-6 måneder. 
 
Grundkøb af naboen er gået lidt i hårdknude. 
 
Udbudsmaterialet er klar til udsendelse så snart alle andre knaster er fejet af vejen. 

 
 
 
 
 
 



 
2. Juridiske rammer 
 
 KR orienterede om hvordan fungere tingene egentlig i henhold til vedtægterne. 
 
  Repræsentantskabet er øverste myndighed i Viborg Syd. 
 
  Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. 
 
  Medlemmerne er inddelt i 3 bruger niveauer med forskellige stemmerettigheder. 
 
  Det er besluttet, at der ikke må være sammenfald i bestyrelsen i Viborg Syd  

og foreningerne. 
 
  Repræsentantskabets rolle skal defineres og der bør vælges en formand. 
 
  MS stillede sit kandidatur til rådighed og blev valgt som formand for  

Repræsentantskabet 
 
  Repræsentantskabet skal godkende køb og pantsætning samt igangsætning af 
  anlægsarbejder og nye forretningsområder under Viborg Syd. 
 
 
  Stemmer ved valg til repræsentantskabet er i henhold til de gældende vedtægters punkt 6  
  følgende: 
 
 
  BRUGERNIVEAU 1 

  SIK Fodbold 11 stemmer 542 medlemmer 

  SIK Håndbold 9 stemmer 427 medlemmer 

  Team Viborg 6 stemmer 279 medlemmer 

  Viborg Lawn Tennis Forening 5 stemmer 216 medlemmer 

  Viborg Squash Club 2 stemmer 93 medlemmer 

  SIK Badminton 2 stemmer 77 medlemmer 

  SIK Volleyball 2 stemmer 59 medlemmer 

  Viborg Forenede Håndboldklubber 1 stemme 48 medlemmer 

 
  ANDRE INTERESSENTER 

  Tumlelunden 2 stemmer 

 
 
 
3. Valgte medlemmer af repræsentantskabet: 
 
  SIK Fodbold Michael Staun og ledig 

  SIK Håndbold Frits Brøndum og Morten H. Andersen 

  Team Viborg Ledig 

  Viborg Lawn Tennis Forening Klaus Bagger 

  Viborg Squash Club Kim Laursen og Søren Larsen 

  SIK Badminton Lars Kildedal 

  SIK Volleyball Jacob Ørtved og Anja Bunch 

  Viborg Forenede Håndboldklubber Michael Hansen 

  Tumlelunden Birgitte Bang, Thomas G. Jensen og Mikkel Jørgensen 

 
 
 
 
 
 
 



 
4. Hvad skal Repræsentantskabets rolle være 
 
  Ambassadører for Viborg Syd. 
 
  Mediator/Formidler/”Bomberydder”. 
 
  Ressource med viden og erfaring som kan bruges i hverdagen. 
 
  Kontakt t il brugere og frivillige ressourcer. 
 
 
 
5.  Workshop 
 
  KR ønskede, at de tilstedeværende skulle inddeles i mindre grupper og komme med deres bud på  
  hvordan man tænker at Repræsentantskabet kan gøre en forskel til gavn for Viborg Syd. 
 
  Grupperne kom efterfølgende med følgende oplæg/udsagn : 
 
   Mødefrekvens som udgangspunkt 1 gang i kvartalet 
 
   Ledelsen kan godt være repræsenteret ved møder i Repræsentantskabet, men vigtigt  
   der også er tid og punkter uden ledelsens deltagelse 
 
   Vigtigt med fokus på kommunikation på både sociale medier men også målrettet direkte  
   mod brugernes medlemmer, med henblik på at få disse bruger flyttet over på sociale  
   medier – herunder facebook og mail med samme indhold kunne sendes til 1 fra hver 
   forening for i starten at komme bredest ud. 
 
   Brugerne skal være gode ambassadører for anlægget 
 
   Præsentere de enkelte medlemmer af repræsentantskabet på de sociale medier (burde  
   nok også gælde for bestyrelsen) 
 
   Huske også at holde interne møder på anlægget og brugerne i Finderuphøj hallen,  
   således fællesskabet bliver synligt 
 
   Udveksle gode ideer mellem brugerne 
 
   Tværfaglige idrætsdage 
 
   Åben hus arrangement på tværs af foreningerne for at brande brugerne og anlægget 
 
   Tumleri på tværs af foreningerne – med familien i centrum 
 
   Inddrage yngre brugere – evt. via repræsentation i repræsentantskabet/ungdomsråd på  
   tværs af foreningerne eller lign. 
 
   Arbejde for samarbejde mellem foreningerne – f.eks. rabatordninger, fælles  
   medlemskab, øget kendskab til hvad der foregår i foreningerne mv. 
 
   Være talerør for foreningerne 
 
   Tale tingene op i stedet for ned – vi vil skabe det ”fedeste” center 
 
   Lave forskellige initiativer som kan styrke cafeteriaet. 
 
   Have fokus på samhørighed mellem de 2 lokaliteter. 
 
   Finde en ordning for en ”cafeteria” løsning i Finderuphøjhallen. 
 
   Sikre synlighed på hjemmeside og facebook. 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Eventuelt: 
 
  Det blev drøftet hvordan møderækken skulle være i Repræsentantskabet og hvor ofte man skulle  
  mødes. 

 
Der var en vis enighed om at her i starten kunne møderækken nok ligge lidt tættere, end når tingene  
er kommet godt i gænge. 

 
 
 Første møde indkaldes hermed for Repræsentantskabets medlemmer til  
 
 
  Tirsdag, den 3. november 2020, kl. 18.00 
 
 
 Mødet holdes i klublokalet på Liseborg. 
 
 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 

 
Michael Staun 
Referent 


