Referat

Fritidsrådet den 12. august 2014 kl. 17.00 til 19.00 i
Terndrup
Tilstede: Jette Vestergaard, Flemming Knudsen, Bent Højgaard, Henning Jensen, Svend Hørsmann, Jens
Enggaard, Ove Spanggaard, Flemming Østergaard, Louise Gammelholm (ref.).

Afbud: Carsten Mikkelsen, Peter Hjulmann, Vibeke Bøgh-Kristensen, Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.

0) Projektfremlæggelse – fælles medie
Flemming Østergaard fremlagde en ide til et fælles medie for foreninger og andre i kommunen.
Fritidsrådet drøftede oplægget og ønsker at føre til referat, at de støtter op om ideen.

1) DM i Orienteringsløb
Rold Skov Orienteringsklub har rettet henvendelse til Center Kultur og Fritid, da Dansk OrienteringsForbund har tildelt klubben danmarksmesterskabet i sprintorientering og langdistanceorientering i foråret
2017.
Et dobbelt danmarksmesterskab i en ”DM-Weekend” er en markant begivenhed, der tiltrækker den
danske elite af orienteringsløbere med op imod 1000 deltagere i alle aldre. Hertil kommer tilskuere og
presse.
Danmarksmesterskabet har således mulighed for at skabe en væsentlig omsætning hos det lokale
erhvervsliv og overnatningssteder. Samtidig giver mesterskabet, i kraft af sin karakter som motion og
idræt i naturen, en meningsfuld profilering af Rebild Kommune og de lokale naturværdier. Forinden selve
DM-weekenden i 2017 forventer klubben desuden en afledt effekt i form af træningslejre og lignende op
til.
Forud for arrangementet venter der klubben en del forberedende arbejde i forhold til kortproduktion og
rutetegninger m.v., samt arbejde omkring blandt andet markedsføring. Derfor ansøger klubben om en
støtte på 102.050 kr. fordelt over en 4-årig periode:

2014: 34.800 kr.
2015: 9.500 kr.
2016: 22.500 kr.
2017: 35.350 kr.
Et kommunalt tilskud af denne større vil, jf. vedlagte materiale fra klubben, udgøre cirka 59 % af de
samlede korttegningsudgifter på 112.550 kr. og 14 % af det samlede budget for DM-Weekenden på
248.000 kr. Klubben oplyser, at de forventer at kunne finde den resterende finansiering gennem andre
relevante sponsorer.
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Fritidsrådet har en pulje på 60.000 kr. årligt til udvikling af nye aktiviteter.
Sagen er allerede behandlet på KFU, der har besluttet: ”Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til
udtalelse og indstilling fra Fritidsrådet, hvorefter den genoptages. Kultur- og Fritidsudvalget er indstillet
på at matche tilskud fra Fritidsrådet. Omfanget heraf fastlægges i den fornyede behandling af sagen.”

Vedlagt er materiale fra Rold Skov Orienteringsklub.

Fritidsrådet har drøftet eventen: Fritidsrådet synes det er et god projekt, som rådet bakker meget op
omkring. Et DM i Orienteringsløb må siges at passe perfekt ind i Rebild Kommunes natur og fritidsliv.
Fritidsrådet råder dog kun over en meget begrænset pulje på kun 60.000 kr. årligt, hvortil rådet
modtager ansøgninger for langt større beløb. Dette event vil tage for stor en stor del af fritidsrådets
budget, og gøre det svært at løfte andre projekter og initiativer blandt kommunens cirka 130 godkendte
foreninger, samt aftenskolerne, de uorganiserde grupper og andre. Fritidsrådet vurderer, at events af
denne størrelse hører under KFUs budget. Fritidsrådets beslutning meldes tilbage til KFU.

2) Projekt Tættere på foreningslivet
Center Kultur og Fritid vil gerne i tæt samarbejde med Fritidsrådet tilrettelægge og gennemføre Projekt
Tættere på foreningslivet. Se vedlagte noter til kommissorium.

Fritidsrådet drøftede oplægget og kom med følgende ideer til tematikker:

- Idrætsmønster ændringer/ friluft fylder mere
- Befolkningsprognoser/ flere ældre
- Lokalebehov/ belægningsgrader/ belysning heraf
- Tilfredshed med lokaler måling
- Skolernes udnyttelse af lokaler i dagstimerne - belysning heraf
- Hvilke foreninger har aktiviteter målrettet seniorerne - belysning heraf
- Flere/ færre projekter a la Aktiv Ferie
- Lave tematiseret fokusgruppeinterview: En for idræt, en for mindre lokaler, en for aftenskolerne.
- Vente med fokus på tilskudsmodellerne til efterrationaliseringen. Først identificerer behovet/ motivet for
ændringer.
- Mindre bureaukrati i forbindelse med ansøgning for tilskud - belysning heraf
- Digitaliseringsbehov kobling

Forvaltningen arbejder videre med at få et kommissorium på plads.

3) Forslag fra SIF om Erfagruppe
SIF har indsendt forslag til KFU omkring etablering af erfagruppe. Udvalget har videresendt forslaget til
fritidsrådet. Se vedlagte bilag.
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Fritidsrådet drøftede henvendelse og synes, at der er tale om en god ide, som rådet bakker op om.
Fritidsrådet mener, at det er klubbernes egen opgave at arrangere erfagrupper indenfor deres
sportsgren. Fritidsrådets sekretær kan dog være behjælpelig med at arrangere et indledende møde for
alle fodboldklubber i kommunen. Dette meldes tilbage til SIF.

4) Budget og høring
Økonomi oplyser, at der er høring i forhold til budget i perioden mellem 18. september og 30. september.
Helt præcise frister er endnu ikke sat. Men hvis Fritidsrådet vil drøfte budget og lave høringssvar, er det
relevant med et møde i uge 39.

Fritidsrådet drøftede budget. Følgende afgives som høringssvar: Generelt oplever Fritidsrådet et øget
behov og pres på puljen. F.eks. ansøger flere foreninger og grupperinger om store beløb til f.eks.
multibaner og andre anlæg med store budgetter. Dette kan ikke matches af puljen, der kun er på 60.000
kr. Endvidere kan fritidsrådet med den nuværende puljen ikke løfte selvstændige initiativer som f.eks. en
senioridrætskampagne eller andet. Endvidere kan Fritidsrådet ikke støtte events indenfor sit område,
som f.eks. DM i Orienteringsløb eller DM i Skak. Hvis Fritidsrådet skal kunne håndtere henvendelser om
nye anlæg og events, eller sætte egne initiativer i gang, skal Fritidsrådet råde over en pulje på minimum
250.000 kr.

5) Orienteringspunkter

Orientering om Aktiv Ferie for Børn 2014
-

Orientering om halanalyse

Rådet tog orienteringerne til efterretning.

6) Eventuelt

- Fastlæggelse af næste møde: Næste møde blev sat til tirsdag den 7. oktober kl. 17.00.
- Husk at annoncere puljen.
- Behandling af ansøgning fra Bryggerlaug: Ansøgningen får afslag, da det ligger for langt udenfor
Fritidsrådets virke. Endvidere har projektet allerede fået tilskud fra landsbyrådet.
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