
 

 
Side 1 af 4

Center Kultur og Fritid 
 
 
Journalnr:  
Ref.: Louise Gammelholm Poulsen 
Telefon: 99887712 
E-mail: lgpo@rebild.dk 
 
Dato: 23-03-2017 

 

Fritidsrådet: Referat for mandag den 13. marts 2017 
 

Tilstede: Flemming Knudsen, Helge Søgaard, Carsten Mikkelsen, Joan Thuemann Madsen, Henrik Nyrup, 
Louise Gammelholm. Gæst Elin fra DGI.  

 

Afbud: Peter Hjulmann, Jens Enggaard, Flemming Østergaard, Jette Vestergaard. Svend Hørsman, 

 

1) Præmiering og prisuddeling 2017 

Traditionen tro sætter Rebild Kommune og Fritidsrådet fokus på de flotte sportspræstationer og det 
store arbejde, der laves på idræts- og fritidsområdet i Rebild Kommune, ved et 
præmieringsarrangement. Arrangementet finder i år sted:  

 

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 19.00 i Sortebakkehallerne. 

 

Der er tale om en hyggelig aften, hvor det lokale idrætsliv, politikere og fritidsråd mødes. 
Borgmesteren overrækker præmierne og giver idrætsudøverne et ord med på vejen. 

 

Fritidsrådets pris: Fritidsrådet kårer ved samme lejlighed årets frivillige leder eller ildsjæl fra 
fritidsområdet. Prisen sætter fokus på det store arbejde, der laves af rigtig mange frivillige i 
foreningslivet. Udvalgsformand Lene Aalestrup overrækker prisen, der er på 5.000 kr. Blandt de 
indstillede kandidater skal Fritidsrådet vælge en vinder.  

  

Årets ungleder pris: Ligesom sidste år, har Rebild Kommune i samarbejde med DGI Nordjylland og 
med støtte fra Spar Nord Fonden stiftet prisen ”Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle 
folkeoplysende foreninger i kommunen. Prisen er på 2.500 kr. og prisvinderen går samtidig videre til 
at konkurrere om titlen som Nordjyllands ungeleder. Blandt de indstillede kandidater skal Fritidsrådet 
i samarbejde med DGI vælge en vinder.  

 

Henrik Nyrup erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

Strengt fortroligt/ hemmeligt indtil præmieringsaftenen: 

Årets ungleder er Maria Sørensen. 

Årets fritidsleder er Birgitte Simonsen.  
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Følgende deltager på aftenen: Joan, Helge, Henrik, Svend Lindahl og Palle Fogh (DGI). 

 

2) Uddeling af midler fra udviklingspuljen 

Fritidsrådet skal uddele første runde af årets udviklingspulje. Puljen er i år på 150.000 kr. Fristen for 
at indsende ansøgninger var den 1. marts. Følgende har søgt puljen til denne runde: 

 

Ansøger Projekt  Samlet 
budget 

Ansøger 
om 

Beslutning 

Svømmeklubben 
Pingvinen 

Udstyr + uddannelse til 
havfruesvømning    24.700        12.000  

12.000 

Rebildløbet Materiale til "kollegaløbet"    11.400         5.400  0 

Skørping klatreklub Fundraising til klatrevæg    15.000        10.000  10.000 

Foreningen artjunkies Kunstjagt i naturen   407.000        20.000  0 

Bælum Hallen Bandemål og opdeling af hallen    44.000        10.000  

10.000 

Støvring Svømmehal Aqua Fitmat    41.948        10.000  0 

Rollespilsforeningen 
Akastin Megagame    12.000         5.000  

0 

Skørping Rideklub 
Anlæggelse af 
udendørsridebane   120.000        30.000  

15.000 

4H Guldagergård Grøntsagshave for flygtninge      8.000         8.000  0 

Ialt  684.048 110.400 47.000 

 

Dvs. at der i alt er uddelt for 47.000 kr. i denne ansøgningsrunde og der således er 103.000 kr. 
tilbage i årets pulje.  

 

Carsten udsender en pressemeddelelse omkring ovennævnte uddelinger. 

 

Rådet bad om en kort status for de seneste par års bevillinger. Alle bevillinger i 2015 på nær en på 
4.000 kr. er realiseret/ udbetalt. For 2016 puljen er der udbetalt 65.525 kr. + brugt et beløb på 
konference. Der er således en del projekter, der mangler at blive realiseret.  

 

3) Tilrettelæggelse af generalforsamling 2017 

Jf. rådets forretningsorden skal Fritidsrådet inden udgangen af maj afholde generalforsamling. Dvs. 
der skal fastlægges en dato og sted.  

 

Rådets medlemmer pr. 1. maj 2016: 

 

Fra idrætsområdet: 
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Carsten Mikkelsen (formand), Byrsted Hjeds Idrætsforening (valgt 2015)  

Peter Hjulmann, Haverslev IF (valgt 2015)  

Flemming Knudsen, Rold Skov Golfklub (valgt 2016) 

Helge Søgaard, Rold Skov Orienteringsklub (valgt 2016) 

 

Fra spejderne: 

Jens Enggaard, FDF Sønderup (valgt 2015) 

Henrik Nyrup, Det Danske Spejderkorps i Støvring (valgt 2016) 

 

Fra aftenskolerne: 

Flemming Østergaard, AOF Rebild (valgt 2015) 

Svend Hørsman (næstformand), LOF Rebild (valgt 2016) 

 

De hobbybetonede foreninger:  

Joan Thuemann Madsen, Terndrup Lystfiskerforening (valgt 2016) 

Vakant plads 

 

Repræsentant fra Ældrerådet: Jette Vestergaard 

Repræsentant fra Handicaprådet: Vibeke Bøgh-Kristensen 

Repræsentant fra Ungdomsrådet: Asger Kjær Kristensen/Adam Vejle 

 

Det blev besluttet, at afholde årets generalforsamling torsdag den 4. maj kl. 17.00 -18.00 i Skørping 
Idrætscenter. Der serveres kaffe og sodavand. Kl. 18.00 afholdes ordinært Fritidsrådsmøde inkl. 
konstituering og aftensmad.  

 

4) Eventuelt 

 

Punkter til møde 4. maj: 

 

1) Kl. 17.00 – 18.00: Generalforsamling jf. rådets forretningsorden 

 

2) Kl. 18.00: Ordinært møde i Fritidsrådet: 

 

a) Aftensmad 

b) Konstituering 

c) Drøftelse af dagsorden for dialogmøde med de andre råd og KFU den 5. september 

d) Igangsættelse af strategisk indsats 2017 

 

På Fritidsrådets møde den 8. december 2017 blev det besluttet, at Fritidsrådet i 2017 vil arbejde 
målrettet med 2 indsatsområder:  
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Profilering af Fritidsrådet 

Mulige tiltag fra Fritidsrådets side i forhold til dette indsatsområde: 

 

• Holde et fyraftensarrangement eller debatmøde for foreningerne.  

• Lave løbende nyhedsbreve til foreningerne og omverdenen generelt. 

• Skrive de gode historier om projekter, der får støtte fra puljen. 

• Lave systematisk pressearbejde/ udpege en presseansvarlig i rådet. 

 

 

 

Rekruttering af nye ledere i foreningslivet 

Mulige tiltag fra Fritidsrådets side i forhold til dette indsatsområde: 

 

• Få fat i de foreninger, som er gode til at skaffe ledere og hør/ formidl deres historie. 

• Holde et temamøde for foreningerne om emnet i samarbejde med landsorganisationerne. 

• Skabe et uddannelsesforløb i samarbejde med folkeoplysningsforbundene. 

 

 

Hvordan vil rådet arbejde med indsatserne: 

Er der nogen i rådet, der har lyst til at være presseansvarlig og formidle gode historier? 

Skal der planlægges et arrangement/ møde for foreningerne i efteråret, f.eks. i samarbejde med 
landsorganisationerne eller måske et valgarrangement?  

 

 


