FRITIDSRÅDET – REBILD KOMMUNE
MØDEREFERAT
Tirsdag, den 18. december 2018
Deltagere: Carsten Mikkelsen (formand), Svend Hørsman (næstformand), Flemming Knudsen, Henrik
Nyrup, Jens Enggaard og Helge Søgaard.

1. Siden sidst – orientering fra formand
Der forelå ikke referat fra seneste møde, grundet sygemelding. Se efterstående.
Sygemelding/sekretær
Vores faste udvalgssekretær Louise Gammelholm Poulsen er beklageligvis blevet langtidssygemeldt. CM
har aflagt Louise et besøg med en hilsen fra Fritidsrådet og ønsker om god bedring.
CM varetager kontakten til forvaltningen, hvor Camilla Framnes er konstitueret som kontaktperson for
Fritidsrådet. Endvidere kontakter CM centerchef Claus Holm vedr. afløsning/support på
sekretariatsfunktionen, såfremt sygemeldingen er af længere varighed.
Udlodninger fra FriuftsRådet pulje –2/2018 (efterår)
Alle bevillinger er ekspederet i samarbejde mellem CM og Camilla Framnes.
Budget 2019
I forbindelse med de afsluttende budgetforhandlinger noterer vi følgende:





Midler til hædring af DM-medaljemodtagere m.fl. er udgået af budget. Arrangementet
gennemføres derfor ikke fremadrettet. Fritidsrådet drøftede en evt. forsat uddeling af
Unglederprisen og Fritidsrådets Pris, men besluttede at ophører hermed, da vi reelt set nu mangler
begivenheden til at festligholde uddelingen. Udgiften til priserne har været afholdt udenfor
Fritidsrådets budget og påvirker dermed ikke puljestørrelsen i 2019.
Reduktioner af lokaletilskud.
Endvidere forventes det at Fritidsrådets pulje reduceres med anslået 5%.

Fritidsrådet besluttede at tage budgetjusteringerne til efterretning.
Mail fra Kultur & Fritidsforvaltningen vedr. borgermøde.
Forvaltningen planlægger et borgermøde, den 16. marts 2019, hvor man ønsker at fokusere på 4 områder
– sundhed, ældre, kultur og fritid. Med afsæt i Fritidskonferencen spørges på input til emner herfra, som
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kan indgå i mødeplanlægningen. HSØ har svaret at Fritidsrådet foreslår en workshop med mulighed for
debat af følgende emner:







Foreningsbegrebets fremtid
Ønsker til idræts- og fritidsarenaer
Håndtering af ungdommens krav til fritidsliv
Støttemuligheder
Rekruttering af ledere og medlemmer
Stærkere kobling mellem Fritidsråd og foreningerne

Alle emner der relaterer sig til Fritidskonferencen indhold, og under en fællesoverskrift i retning af
”Perspektiver for fritidslivets udvikling i Rebild Kommune”. Evt. faciliteret af DIF eller DGI.

2. Udlodningsrunde 1/2019 (forår)
CM kontakter og koordinerer udsendelse af ansøgningsreminder til foreningslivet i samarbejde med
forvaltningen. Endvidere drøfter Cm håndtering af ansøgninger og præsentation heraf til Fritidsrådet næste
møde (se punkt 3).

3. Næste møde
Fastsat til mandag, den 25. marts 2019 kl. 17:00 i Skørping Idrætscenter.
CM varetager mødeindkaldelse og opstilling af dagsorden – foruden lokaler og sædvanlig forplejning.
Emner til dagsordenen er bl.a. følgende:



Udlodning 1/2019
Planlægning af årsmøde

Efter dagens møde nød Fritidsrådet en beskeden julefrokost – og benyttede lejligheden til at sige tak for
indsatsen i det forgangne år, og en glædelig jul til alle.

Ref.: HSØ
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