Referat

Fritidsrådet den 20. august 2015 kl. 17.00 til 19.00 i
Terndrup
Tilstede: Svend Hørsmann, Flemming Knudsen, Ove Spanggaard, Henning Jensen, Jens Enggaard,
Carsten Mikkelsen, Flemming Østergaard, Louise Gammelholm (ref.).

Afbud: Peter Hjulmann, Vibeke Bøgh-Kristensen,
Bøgh
Jette Vestergaard, Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.

1) Orienrering om sag om moms
oms vedr. tilskud til haller
Der er sket en efterregulering på 2,6 mio. kr. på halområdet,, som forvaltningen har indarbejdet i kulturkultur
og fritidsudvalgets budget. Efterreguleringen skyldes en præcisering fra ØkonomiØkonomi og Indenrigsministeriet
om momsafløftning, gældende fra og med 1. januar 2014. Denne præcisering/ændring medfører en
yderligere
derligere kommunal udgift på 2,6 mio. kr.

Carsten orienterede kort om sagen. Læs mere her - Under pkt. 222.:
http://rebild.dk/politik/dagsordener
http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/112/4897

2) Drøftelse af 25 årsreglen
Fritidsrådet har tidligere drøftet sagen omkring 25 årsreglen. Fritidsrådet tog en fornyet drøftelse. Der er
bred enighed om, at der er tale om en kompliceret sag. Efter en længere
længere drøftelse blev rådet enig om, at
Flemming Ø., på vegne af rådet,
ådet, skriver et brev til Lene Aalestrup.

Fritidsrådets indstilling er: At 25 årsreglen bevares, men at der etableres en pulje til støtte til dem over
65 år.

Efterskrift: Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet sagen igen, herunder Fritidsrådets brev:
http://rebild.dk/politik/dagsordener
http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/122/4952

3) Byrådets Vision 2025 og møde med borgmester og udvalgsformand
Rådet er inviteret til et fælles temamøde/ dialogmøde med de andre råd (kulturråd og landsbyråd) og
med Leon Sebbelin og Lene Aalestrup den 25. august kl. 17.00 til 19.00. Emnet er byrådets Vision 2025.
Rådet drøftede invitationen. Carsten, Flemming K., Flemming
Flemming Ø. og Jens deltager fra Fritidsrådet.

4) Eventuelt
Behandling af indkomne ansøgninger til puljen: Rådet besluttede, at rådet fremadrettet
fremadre
ikke behandler
ansøgninger til puljen elektronisk. Behandling af ansøgninger skal ske på møder.

Næste møde: Rådet ønsker et møde i forbindelse med høring af budget. Næste møde er derfor sat til
onsdag den 23. september kl. 17.00.
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