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Referat 

 

Fritidsrådet den 19. maj 2016 kl. 17.00 til 19
Idrætscenter 

 

Tilstede: Flemming Knudsen, Helge Søgaard, Jens Enggaard, Henrik Nyrup, Joan Thuemann
Jette Vestergaard, Svend Hørsman

 

Afbud: Carsten Mikkelsen, Peter Hjulmann,

 

1) Evaluering af Fritids- og idrætskonferencen

 

N.B.: Visions- og strategiarbejde for Fritidsrådet: Fritidsrådet besluttede at arbejdet omkring det

udsættes til efter Fritids- og Idrætskonferencen i april, da der i forbindelse med denne må forventes at 

indkomme en masse relevant input fra foreninger og andre. 

 

Målgruppe: 

Foreningslivet, hallerne, lokale borgere og byrådet. 

 

Mål: 

Skabe bevidsthed om forskellige udviklingstendenser på idrætsområdet + øge kendskabet til Fritidsrådet 
hos målgruppe. 

 

Opmærksomhed: 

• 4 læserbreve trykt i Vores avis

• 3 annoncer i Vores Avis 

• En række artikler i Vores Avis, Nordjyske og de andre lokalaviser

• Flere gange omtale på Rebild Kommunes Facebook gruppe + hjemmeside

• Film på Facebook set 1. gang 1000 gange og 2. gang 1100 gange. 

• 2 gange direct mails ud til foreninger og haller. 

• 200 deltagere på aftenen

 

Budget/ foreløbig regnskab: 

Udgifter 

Wilbek 

Brandt (5.000 kr. + kørsel) 

Vingaver og kørsel andre oplægsholdere

Comwell – 200 personer 

19. maj 2016 kl. 17.00 til 19.00

Tilstede: Flemming Knudsen, Helge Søgaard, Jens Enggaard, Henrik Nyrup, Joan Thuemann
Svend Hørsman. 

Afbud: Carsten Mikkelsen, Peter Hjulmann, Flemming Østergaard.  

og idrætskonferencen 

og strategiarbejde for Fritidsrådet: Fritidsrådet besluttede at arbejdet omkring det

og Idrætskonferencen i april, da der i forbindelse med denne må forventes at 

indkomme en masse relevant input fra foreninger og andre.  

Foreningslivet, hallerne, lokale borgere og byrådet.  

Skabe bevidsthed om forskellige udviklingstendenser på idrætsområdet + øge kendskabet til Fritidsrådet 

4 læserbreve trykt i Vores avis 

 

En række artikler i Vores Avis, Nordjyske og de andre lokalaviser 

Flere gange omtale på Rebild Kommunes Facebook gruppe + hjemmeside

Film på Facebook set 1. gang 1000 gange og 2. gang 1100 gange.  

2 gange direct mails ud til foreninger og haller.  

200 deltagere på aftenen 

Oprindeligt 

budget Kr.  

Regnskab 

foreløbigt kr. 

38.000 36.500 

8.000 4.686 

Vingaver og kørsel andre oplægsholdere 5.000  

42.000 20.213 

.00 i Skørping 

Tilstede: Flemming Knudsen, Helge Søgaard, Jens Enggaard, Henrik Nyrup, Joan Thuemann Madsen, 

og strategiarbejde for Fritidsrådet: Fritidsrådet besluttede at arbejdet omkring dette 

og Idrætskonferencen i april, da der i forbindelse med denne må forventes at 

Skabe bevidsthed om forskellige udviklingstendenser på idrætsområdet + øge kendskabet til Fritidsrådet 

Flere gange omtale på Rebild Kommunes Facebook gruppe + hjemmeside 

Regnskab 

foreløbigt kr.  
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Informationsarbejde  

Konkurrencepræmie: Udviklingsforløb fra DGI

Sponsorater 

Ialt 

 

Indtægter/ budget 

KFU 

Fritidsrådet 

Comwell (sponsorat) 

Vores Avis (sponsorat) 

I alt  

 

Reelt har konferencen pt. kostet 69.620 kr., når sponsorater trækkes fra. Hvoraf Fritidsrådet skal dække 
de 20.000 kr. 

 

Generelt var der i Fritidsrådet en fælles holdning om, at der var tale om en fantastisk aften: En god 
konference med et flot program og gode oplægsholdere af national kalib
fin omtale omkring konferencen. 

 

2) Kort opsamling på dialogmødet med KFU i april 

 

Godt møde. Generelt en oplevelse af, at det var et positivt og konstruktivt møde. 

 

3) Ideer fra Helge 

 

Helge har nogle ideer til Fritidsrådets arbejde 

 

A) Drøftelse af retningslinjerne for uddeling af udviklingspuljen: Det
Beslutningen blev, at der ikke p.t. strammes mere op. Louise sørger dog for, at 
rådsmedlemmerne får ansøgninger tilsendt i god tid inden møder, så alle kan nå at læse dem 
inden møder.  

B) Skal Fritidsrådet arbejde på mere synlig
drøftet og der er bred enighed om, at dette er en 
f.eks. i samarbejde med foreninger, aftenskoler, Velux Fonden og lign.: Et temaår/ indsatsår med 
temaet ”Det aktive seniorfritidsliv”. 
hallerne. Emnet sættes på kommende Fritidsrådsmøde til yderligere drøftelse. 
inviteres Jan Vestergaard fra LOF med til næste møde, 
Svend inviterer Jan.  

 

 

17.000 8.211 

Udviklingsforløb fra DGI 2.000 2.000 

 25.000

112.000 96.610

Oprindeligt 

budget Kr. 

50.000 

37.000 

17.000 

8.000 

112.000 

kostet 69.620 kr., når sponsorater trækkes fra. Hvoraf Fritidsrådet skal dække 

en fælles holdning om, at der var tale om en fantastisk aften: En god 
konference med et flot program og gode oplægsholdere af national kaliber. Endvidere har der været en 
fin omtale omkring konferencen.  

2) Kort opsamling på dialogmødet med KFU i april  

Godt møde. Generelt en oplevelse af, at det var et positivt og konstruktivt møde. 

Helge har nogle ideer til Fritidsrådets arbejde – Helge fremlægger til drøftelse. 

Drøftelse af retningslinjerne for uddeling af udviklingspuljen: Det blev drøftet frem og tilbage. 
Beslutningen blev, at der ikke p.t. strammes mere op. Louise sørger dog for, at 
rådsmedlemmerne får ansøgninger tilsendt i god tid inden møder, så alle kan nå at læse dem 

Skal Fritidsrådet arbejde på mere synlighed i forhold til fritidspolitiske holdninger: D
drøftet og der er bred enighed om, at dette er en god ide. Umiddelbare ideer er: S
f.eks. i samarbejde med foreninger, aftenskoler, Velux Fonden og lign.: Et temaår/ indsatsår med 

et ”Det aktive seniorfritidsliv”. Et andet tema er haludvikling og ”produktudvikling” i 
hallerne. Emnet sættes på kommende Fritidsrådsmøde til yderligere drøftelse. 
inviteres Jan Vestergaard fra LOF med til næste møde, - LOF arbejder med 

25.000 

96.610 

kostet 69.620 kr., når sponsorater trækkes fra. Hvoraf Fritidsrådet skal dække 

en fælles holdning om, at der var tale om en fantastisk aften: En god 
Endvidere har der været en 

Godt møde. Generelt en oplevelse af, at det var et positivt og konstruktivt møde.  

Helge fremlægger til drøftelse.  

blev drøftet frem og tilbage. 
Beslutningen blev, at der ikke p.t. strammes mere op. Louise sørger dog for, at 
rådsmedlemmerne får ansøgninger tilsendt i god tid inden møder, så alle kan nå at læse dem 

l fritidspolitiske holdninger: Det blev 
god ide. Umiddelbare ideer er: Senioraktiviteter 

f.eks. i samarbejde med foreninger, aftenskoler, Velux Fonden og lign.: Et temaår/ indsatsår med 
Et andet tema er haludvikling og ”produktudvikling” i 

hallerne. Emnet sættes på kommende Fritidsrådsmøde til yderligere drøftelse. I den forbindelse 
LOF arbejder med senioraktiviteter. 
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4) Korte orienteringer fra Louise

Louise orienterede kort om en række aktuelle initiativer: 

 

- Kort orientering om præmieri

- Kort orientering om Aktiv Ferie for Børn 2016

- Kort orientering om status på s

 

 

5) Eventuelt 

 

Jens spurgte til de aktuelle overførselsregler. Louise undersøger til næste møde. 

 

Kommende møder blev fastlagt:

 

Torsdag den 22. september kl. 17.00 til 19.00 i Skørping Idrætscenter: Høringssvar budget

Torsdag den 27. oktober kl. 17.00 til 19.00 i Skørping Idrætscenter: Behandling af ansøgninger til pulje

Torsdag den 8. december kl. 17.00 til 19.00 på Terndrup Kro: Julefrokost

 

Punkter til kommende møde: 

 

• Høringssvar budget 

• Arbejde med fritidspolitiske 

 

 

Korte orienteringer fra Louise 

Louise orienterede kort om en række aktuelle initiativer:  

præmiering 2016  

rientering om Aktiv Ferie for Børn 2016 

rientering om status på samarbejdsprojekt med Landsbyrådet  

Jens spurgte til de aktuelle overførselsregler. Louise undersøger til næste møde. 

Kommende møder blev fastlagt: 

Torsdag den 22. september kl. 17.00 til 19.00 i Skørping Idrætscenter: Høringssvar budget

Torsdag den 27. oktober kl. 17.00 til 19.00 i Skørping Idrætscenter: Behandling af ansøgninger til pulje

Torsdag den 8. december kl. 17.00 til 19.00 på Terndrup Kro: Julefrokost 

Arbejde med fritidspolitiske emner 

Jens spurgte til de aktuelle overførselsregler. Louise undersøger til næste møde.  

Torsdag den 22. september kl. 17.00 til 19.00 i Skørping Idrætscenter: Høringssvar budget 

Torsdag den 27. oktober kl. 17.00 til 19.00 i Skørping Idrætscenter: Behandling af ansøgninger til pulje 


