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Referat 

 

Fritidsrådet den 2. december
Terndrup 

 

Tilstede: Flemming Knudsen, Ove Spanggaard, Vibeke Bøgh
Mikkelsen, Jens Enggaard, Flemming Østergaard, Louise Gammelholm (ref.).

 

Afbud: Peter Hjulmann, Svend Hørsmann, Henning Jensen, Bent Højgaard, Asger Kjær Kristensen, Adam 
Vejle. 

 

0) ”Let julefrokost” for rådet.

 Tak for hyggeligt samvær.  

 

1) Behandling af indkomne ansø

Forvaltningen har til dette møde modtaget følgende ansøgninger: 

 

1) KFUM Spejderne ansøger om støtte til afholdelse af 
med cirka 500 deltagere. 

2) Støvring Fodbold ansøger om støtte til monitorer i klubhus. Der ansøges om 5.200 kr.
besluttede at give afslag.

3) IK FREM Sønderup/ Suldrup ansøger om støtte til etablering af multisandbane i Suldrup. Rådet 
bevilligede 8.000 kr.   

 

På tidligere møder i 2014 er der
puljen for 2014 brugt.   

 

Rådet ønsker, at KFU gøres opmærksom på den store interesse og behov, der udvises fra kommunens 
godt 130 idræts- og fritidsforeninger, aftenskoler, samt fra kommunens haller og anlæg, i forhold til 
rådets udviklingspulje. Puljen på 60.000 kr. rækker ikke l
Centerchef Claus Holm, der sørger for videreformidling til det politiske niveau. 

 

2) Drøftelse af Projekt Tættere på Foreningslivet

En attraktiv og sund kommune kræver et attraktivt og sundt foreningsliv. Fritid
Fritid skal være helt tæt på foreningerne og kende deres behov for støtte og samarbejde.

 

 Målet med projektet er at komme tættere på foreningslivet og lave en analyse af deres ønsker og behov. 
Identificere måder hvorpå Fritidsrå
understøtte foreningslivet i kommunen.

 

 Målet er således at skabe endnu større viden om og forståelse i forvaltningen for foreningerne og 
aftenskolerne. Viden der kan hjælpe Fritidsrådet og Cen

Fritidsrådet den 2. december 2014 kl. 17.00 til 19.00

Tilstede: Flemming Knudsen, Ove Spanggaard, Vibeke Bøgh-Kristensen, Jette Vestergaard, Carsten 
Enggaard, Flemming Østergaard, Louise Gammelholm (ref.). 

Afbud: Peter Hjulmann, Svend Hørsmann, Henning Jensen, Bent Højgaard, Asger Kjær Kristensen, Adam 

for rådet. 

1) Behandling af indkomne ansøgninger til puljen  

Forvaltningen har til dette møde modtaget følgende ansøgninger:  

KFUM Spejderne ansøger om støtte til afholdelse af ”LVV2015 – årets fedeste lejr
med cirka 500 deltagere. Der ansøges om 5.000 kr.  Rådet besluttede at give afslag.

Støvring Fodbold ansøger om støtte til monitorer i klubhus. Der ansøges om 5.200 kr.
besluttede at give afslag. 

IK FREM Sønderup/ Suldrup ansøger om støtte til etablering af multisandbane i Suldrup. Rådet 

møder i 2014 er der uddelt 52.000 kr. og der er brugt 8.000 kr. på dette møde

Rådet ønsker, at KFU gøres opmærksom på den store interesse og behov, der udvises fra kommunens 
og fritidsforeninger, aftenskoler, samt fra kommunens haller og anlæg, i forhold til 

rådets udviklingspulje. Puljen på 60.000 kr. rækker ikke langt. Dette budskab er formidlet videre til 
Centerchef Claus Holm, der sørger for videreformidling til det politiske niveau.  

Drøftelse af Projekt Tættere på Foreningslivet 

En attraktiv og sund kommune kræver et attraktivt og sundt foreningsliv. Fritid
Fritid skal være helt tæt på foreningerne og kende deres behov for støtte og samarbejde.

Målet med projektet er at komme tættere på foreningslivet og lave en analyse af deres ønsker og behov. 
Identificere måder hvorpå Fritidsrådet og den kommunale forvaltning kan blive endnu bedre til at 
understøtte foreningslivet i kommunen. 

Målet er således at skabe endnu større viden om og forståelse i forvaltningen for foreningerne og 
aftenskolerne. Viden der kan hjælpe Fritidsrådet og Center Kultur og Fritid i deres fremtidige 

2014 kl. 17.00 til 19.00 i 

Kristensen, Jette Vestergaard, Carsten 

Afbud: Peter Hjulmann, Svend Hørsmann, Henning Jensen, Bent Højgaard, Asger Kjær Kristensen, Adam 

årets fedeste lejr”. En stor lejr 
Rådet besluttede at give afslag. 

Støvring Fodbold ansøger om støtte til monitorer i klubhus. Der ansøges om 5.200 kr. Rådet 

IK FREM Sønderup/ Suldrup ansøger om støtte til etablering af multisandbane i Suldrup. Rådet 

elt 52.000 kr. og der er brugt 8.000 kr. på dette møde. Dermed er 

Rådet ønsker, at KFU gøres opmærksom på den store interesse og behov, der udvises fra kommunens 
og fritidsforeninger, aftenskoler, samt fra kommunens haller og anlæg, i forhold til 

Dette budskab er formidlet videre til 
 

En attraktiv og sund kommune kræver et attraktivt og sundt foreningsliv. Fritidsrådet og Center Kultur og 
Fritid skal være helt tæt på foreningerne og kende deres behov for støtte og samarbejde. 

Målet med projektet er at komme tættere på foreningslivet og lave en analyse af deres ønsker og behov. 
det og den kommunale forvaltning kan blive endnu bedre til at 

Målet er således at skabe endnu større viden om og forståelse i forvaltningen for foreningerne og 
ter Kultur og Fritid i deres fremtidige 
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tilrettelæggelse af deres arbejde og indsats i forhold til foreningerne og aftenskolerne. Rent fysisk 
afsluttes projektet med en rapport og en politisk drøftelse, samt en debataften med foreningslivet og 
aftenskolerne. 

 

 Metodisk står undersøgelsen på tre ben:

1) Der laves 2 spørgeskemaundersøgelser: En for foreninger og en for aftenskoler.

2) Der laves 3 gruppeinterviews/ workshops med foreningslivet: I henholdsvis Terndrup, Støvring og 
Nørager. 

3) De indsamlede data kan kobles med viden fra landsdækkende undersøgelser i forhold til de 
udfordringer og tendenser, der ses på forenings
Universitet og DGI. 

 

Projektet forventes at løbe fra november 2014 til maj 2014. Pr
interessenter, bl.a. foreningerne, hallerne, kulturhusene, forsamlingshusene, Fritidsråd, Kultur
Fritidsudvalget, Center Kultur og Fritid m.f. Arbejdsgruppen vil løbende have fokus på, at alle grupper 
informeres om projektet, dets aktiviteter og resultater.

 

Rådet havde følgende inputs til projektet: 

 

- Kan spørgeskemaet eller interviewene deles op i foreningstyper, dvs. henholdsvis idræt, 
aftenskoler og spejdere. 

- 25 årsreglen bør bringes til debat i forbindelse med analyse

- Det er vigtig med den rette synliggørelse af analysearbejdet, så allerede interesserede bliver 
opmærksomme på at byde ind. 

 

3) Orientering om status på digitaliseringsprojekt

 

Hermed en kort status på projektet
workshop, hvor vi har fået en masse inputs. 
med projektet er, at der indkøbes et sys

  

I forhold til leverandører har vi i forvaltningen været i dialog med 3 potentielle leverandører af systemer. 
Endvidere har vi holdt erfaringsudvekslingsmøder med andre kommuner og indhentet referencer på 
systemerne.  

  

Sideløbende med forvaltningens arbejde, er projektet blevet behandlet politisk i forbindelse med 
budgetforhandlingerne. Dette har medført, at der nu er blevet afsat penge til projektet, samt til et 
supplerende ”delprojekt”. Delprojektet indebærer, at der laves elektroniske nøglesyste
projekt, der rummer nye forretningsmuligheder for hallerne. Samtidig betyder tilføjelsen af dette 
delprojekt, at det samlede projekt nu kommer over udbudsgrænsen og projektet skal således i udbud. 
Dette forventes at forsinke projektet 

  

tilrettelæggelse af deres arbejde og indsats i forhold til foreningerne og aftenskolerne. Rent fysisk 
afsluttes projektet med en rapport og en politisk drøftelse, samt en debataften med foreningslivet og 

Metodisk står undersøgelsen på tre ben: 

1) Der laves 2 spørgeskemaundersøgelser: En for foreninger og en for aftenskoler.

2) Der laves 3 gruppeinterviews/ workshops med foreningslivet: I henholdsvis Terndrup, Støvring og 

kan kobles med viden fra landsdækkende undersøgelser i forhold til de 
udfordringer og tendenser, der ses på forenings- og frivilligområdet i Danmark. F.eks. IDA

Projektet forventes at løbe fra november 2014 til maj 2014. Projektet har en bred gruppe af 
interessenter, bl.a. foreningerne, hallerne, kulturhusene, forsamlingshusene, Fritidsråd, Kultur
Fritidsudvalget, Center Kultur og Fritid m.f. Arbejdsgruppen vil løbende have fokus på, at alle grupper 

et, dets aktiviteter og resultater. 

Rådet havde følgende inputs til projektet:  

Kan spørgeskemaet eller interviewene deles op i foreningstyper, dvs. henholdsvis idræt, 
aftenskoler og spejdere.  

25 årsreglen bør bringes til debat i forbindelse med analysen. 

Det er vigtig med den rette synliggørelse af analysearbejdet, så allerede interesserede bliver 
opmærksomme på at byde ind.  

3) Orientering om status på digitaliseringsprojekt  

Hermed en kort status på projektet: Vi har tidligere på året udsendt et mini-spørgeskema og afholdt en 
har fået en masse inputs. Vi har ”kogt” på disse inputs. Den største risiko forbundet 

med projektet er, at der indkøbes et system, der ikke lever op til behov og forventni

I forhold til leverandører har vi i forvaltningen været i dialog med 3 potentielle leverandører af systemer. 
Endvidere har vi holdt erfaringsudvekslingsmøder med andre kommuner og indhentet referencer på 

ns arbejde, er projektet blevet behandlet politisk i forbindelse med 
budgetforhandlingerne. Dette har medført, at der nu er blevet afsat penge til projektet, samt til et 
supplerende ”delprojekt”. Delprojektet indebærer, at der laves elektroniske nøglesyste
projekt, der rummer nye forretningsmuligheder for hallerne. Samtidig betyder tilføjelsen af dette 
delprojekt, at det samlede projekt nu kommer over udbudsgrænsen og projektet skal således i udbud. 
Dette forventes at forsinke projektet med nogle få måneder.  

tilrettelæggelse af deres arbejde og indsats i forhold til foreningerne og aftenskolerne. Rent fysisk 
afsluttes projektet med en rapport og en politisk drøftelse, samt en debataften med foreningslivet og 

1) Der laves 2 spørgeskemaundersøgelser: En for foreninger og en for aftenskoler. 

2) Der laves 3 gruppeinterviews/ workshops med foreningslivet: I henholdsvis Terndrup, Støvring og 

kan kobles med viden fra landsdækkende undersøgelser i forhold til de 
og frivilligområdet i Danmark. F.eks. IDAN, Syddansk 

ojektet har en bred gruppe af 
interessenter, bl.a. foreningerne, hallerne, kulturhusene, forsamlingshusene, Fritidsråd, Kultur- og 
Fritidsudvalget, Center Kultur og Fritid m.f. Arbejdsgruppen vil løbende have fokus på, at alle grupper 

Kan spørgeskemaet eller interviewene deles op i foreningstyper, dvs. henholdsvis idræt, 

Det er vigtig med den rette synliggørelse af analysearbejdet, så allerede interesserede bliver 

spørgeskema og afholdt en 
Vi har ”kogt” på disse inputs. Den største risiko forbundet 

behov og forventninger.  

I forhold til leverandører har vi i forvaltningen været i dialog med 3 potentielle leverandører af systemer. 
Endvidere har vi holdt erfaringsudvekslingsmøder med andre kommuner og indhentet referencer på 

ns arbejde, er projektet blevet behandlet politisk i forbindelse med 
budgetforhandlingerne. Dette har medført, at der nu er blevet afsat penge til projektet, samt til et 
supplerende ”delprojekt”. Delprojektet indebærer, at der laves elektroniske nøglesystemer til hallerne. Et 
projekt, der rummer nye forretningsmuligheder for hallerne. Samtidig betyder tilføjelsen af dette 
delprojekt, at det samlede projekt nu kommer over udbudsgrænsen og projektet skal således i udbud. 
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Der er fra politisk side afsat 800.000 kr. i 2015 til anskaffelse, samt 200.000 kr. årligt efterfølgende til 
drift. Vi har endnu ikke mulighed for at give et sikkert overblik over økonomien, men forventer at 
udgiften kan holdes indenfor denne ramme.

  

Vi planlægger at etablere en følgegruppe, der kan give forvaltningen sparring undervejs i den videre 
proces. Meld ind til mig med navn og mailadresse, hvis dette har interesse. 

Vi har oprettet et site på rebild.dk om projektet.

Læs også seneste behandling af sagen på KFU her.

4) Eventuelt 

 

Flemming orienterede om fremdriften omkring projekt Vores Avis 
Kommune. Der afholdes informationsmøde med foreningslivet den 20. januar 2015 kl. 19.00 i Skørping 
Idrætscenter. Der er enighed om, at det er et rigtig sp
foreningslivet i Rebild Kommune. 

 

Næste møde i fritidsrådet blev fastsat til tirsdag den 24. februar kl. 17.00 i Terndrup. 

 

 

 

Der er fra politisk side afsat 800.000 kr. i 2015 til anskaffelse, samt 200.000 kr. årligt efterfølgende til 
drift. Vi har endnu ikke mulighed for at give et sikkert overblik over økonomien, men forventer at 

enfor denne ramme. 

Vi planlægger at etablere en følgegruppe, der kan give forvaltningen sparring undervejs i den videre 
proces. Meld ind til mig med navn og mailadresse, hvis dette har interesse.  

Vi har oprettet et site på rebild.dk om projektet. 

Læs også seneste behandling af sagen på KFU her. 

Flemming orienterede om fremdriften omkring projekt Vores Avis – ny avis der dækker hele Rebild 
Der afholdes informationsmøde med foreningslivet den 20. januar 2015 kl. 19.00 i Skørping 

enighed om, at det er et rigtig spændende og relevant initiativ, der kan samle 
Rebild Kommune.  

Næste møde i fritidsrådet blev fastsat til tirsdag den 24. februar kl. 17.00 i Terndrup. 

Der er fra politisk side afsat 800.000 kr. i 2015 til anskaffelse, samt 200.000 kr. årligt efterfølgende til 
drift. Vi har endnu ikke mulighed for at give et sikkert overblik over økonomien, men forventer at 

Vi planlægger at etablere en følgegruppe, der kan give forvaltningen sparring undervejs i den videre 

ny avis der dækker hele Rebild 
Der afholdes informationsmøde med foreningslivet den 20. januar 2015 kl. 19.00 i Skørping 

ændende og relevant initiativ, der kan samle 

Næste møde i fritidsrådet blev fastsat til tirsdag den 24. februar kl. 17.00 i Terndrup.  


