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Kompetencer 

for  

Varde Kommunes Idrætsråd 

 

  

Jf. § 2 i de godkendte vedtægter for Varde Kommunes Idrætsråd (VIR) er formålet med 

rådet: 

 

Det er VIR formål at fremme idrættens interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde 

for: 

- konstruktive relationer i Varde Kommune, rådets medlemsforeninger, organer med 
relation til idrætten i Varde Kommune og VIR imellem,  

- mangfoldigheden i udbuddet af idrætsaktiviteter, 

- kvalitativ udvikling af udbudte idrætsaktiviteter, 
- indgå i dialog med udvalget for Kultur og Fritid med henblik på at fremme/sikring af 

idrætsområdets interesser i Varde Kommune. 

Jf. § 9 udfører VIR de beslutninger, der vedtages af Udvalget for Kultur og Fritid i Varde 

Kommune, samt opgaver jf. kompetencefordelingsplanen.  

Dette bilag angiver rådets kompetencer. 

 

Rådet har en vigtig rolle som:  

1. Hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid 

2. Aktiv deltager i netværkssamarbejder og udvikling indenfor idrætsområdet 

Intentionen er, at Varde Idrætsråd fungerer som et vigtigt interessefællesskab, danner 

grundlag for et stærkt engagement fra foreningerne, som har en interesse i at være med 

til at præge og udvikle området. 

 



Jf. 1: Hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid: 

- Indstillinger, forslag og bemærkninger til budget, tilskudsregler og udviklingsinitiativer 

- Direkte at tilkendegive rådets interesser og forslag til nye udviklingstiltag 

- Høring og dialog om emner af interesse for rådet 

En vigtig opgave for rådet er dermed at være den direkte samarbejds- og høringspartner 

for Udvalget og dermed kunne øve indflydelse, så der er samklang mellem de politiske 

beslutninger og foreningslivets interesser. 

 

Jf. 2: Aktiv deltager i netværkssamarbejder og udvikling indenfor idrætsområdet: 

- Netværks og temadrøftelser indenfor eget interesseområde 

- Gensidig sparring og læring 

- I fællesskab udvikle nye foreningssamarbejder på tværs 

- Gensidigt bistå hinanden med løsning af konkrete udfordringer 

 

Aktuelle emner af relevans for Idrætsrådet: 

- Forslag til konkretisering af målsætninger for ny fritids- idræts og kulturpolitik 

- Hvordan understøtter vi foreningerne i deres udvikling, rekruttering af frivillige mv. 

- Foreninger som aktive samarbejdspartnere med folkeskolerne – hvordan det udvikler 

og gavner foreningslivet 

- Idrætslederakademi 

- Mv. 

 

Driftsbudget   

Rådet får tildelt et årligt driftsbudget på 50.000 kr. Rådet beslutter selv hvordan beløbet 

anvendes. Det kan fx være til: mødeafvikling, transportudgifter, forplejning, oplægs-

holder, tema-aftner/møder for rådets medlemmer o.lign. Kommunen er behjælpelig med 

gratis lokaler til rådenes møder. 

 


