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Referat 

 

Fritidsrådet den 24. februar 2015
Terndrup 

 

Tilstede: Flemming Knudsen, Svend Hørsmann, Henning Jensen, Bent Højgaard, Carsten Mikkelsen, 
Flemming Østergaard, Louise Gammelholm (ref.).

 

Afbud: Peter Hjulmann, Ove Spanggaard, 
Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.

 

1) Præmiering og Fritidsrådets pris 2015

Valg af årets prisvinder. Der er indkommet 
vinder holdes hemmelig indtil på præmieringsaftenen. 
præmieringsarrangement finder sted tirsdag den 7. april kl. 19.00 i Arena Himmerland i Støvring. 

 

- Rådet valgte en vinder, der holdes hemmelig indtil præmieringsaftenen. 

- Endvidere besluttede rådet, at rådets pris skal hedde ”Fritidsrådets Pris”. 

- Næste år skal det fremgå af annonceringsteksten til foreningerne, at de godt må genindstille 
kandidater fra tidligere år. Et afslag et år betyder ikke, at kandidaten ikke er relevant til prisen et 
senere år.  

- Når listen over årets kandidater til præmiering e
medlemmer.  

- Slutteligt undrer rådet sig over den hurtige behandling og ændring af præmieringsreglerne. Rådet 
vil gerne høres i sådanne sager. 

 

2) Behandling af indkomne ansøgninger til puljen 

Forvaltningen har til dette møde modtaget følgende ansøgninger: 

 

1) Støttegruppen for Asylcenter Skørping ansøger om 5.000 kr. til cykelprojekt for flygtninge. 
besluttede at give afslag.

2) Aarestrup Idrætsforening søger om 6.000 kr. til Kettlebells, TRX,
rygtræning. Rådet besluttede at give 2.500 kr. / 40 %. 

3) Blenstrup Gerding Horsens Sportsrideklub ansøger om 2.400 kr. til weekendarrangement om 
gymnastikspring.  Rådet besluttede at give 1.000 kr. 

 

På tidligere møder i 2015 er der
for 2015 på 56.500 kr.   

 

Louise sørger løbende for at gøre foreningerne opmærksomme på rådets pulje. 

 

 

24. februar 2015 kl. 17.00 til 19.00

Tilstede: Flemming Knudsen, Svend Hørsmann, Henning Jensen, Bent Højgaard, Carsten Mikkelsen, 
Østergaard, Louise Gammelholm (ref.). 

Afbud: Peter Hjulmann, Ove Spanggaard, Vibeke Bøgh-Kristensen, Jens Enggaard,
Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle. 

Præmiering og Fritidsrådets pris 2015 

Der er indkommet 4 forslag. Traditionen tro foreslår forvaltningen, at årets 
vinder holdes hemmelig indtil på præmieringsaftenen. Til overvejelse: Skal prisen have et navn?
præmieringsarrangement finder sted tirsdag den 7. april kl. 19.00 i Arena Himmerland i Støvring. 

Rådet valgte en vinder, der holdes hemmelig indtil præmieringsaftenen. 

Endvidere besluttede rådet, at rådets pris skal hedde ”Fritidsrådets Pris”. 

fremgå af annonceringsteksten til foreningerne, at de godt må genindstille 
kandidater fra tidligere år. Et afslag et år betyder ikke, at kandidaten ikke er relevant til prisen et 

Når listen over årets kandidater til præmiering er færdig, rundsendes den til fritidsrådets 

Slutteligt undrer rådet sig over den hurtige behandling og ændring af præmieringsreglerne. Rådet 
vil gerne høres i sådanne sager.  

) Behandling af indkomne ansøgninger til puljen  

Forvaltningen har til dette møde modtaget følgende ansøgninger:  

Støttegruppen for Asylcenter Skørping ansøger om 5.000 kr. til cykelprojekt for flygtninge. 
besluttede at give afslag. 

Aarestrup Idrætsforening søger om 6.000 kr. til Kettlebells, TRX, bolde og sjippetov til 
Rådet besluttede at give 2.500 kr. / 40 %.  

Blenstrup Gerding Horsens Sportsrideklub ansøger om 2.400 kr. til weekendarrangement om 
Rådet besluttede at give 1.000 kr.  

er der uddelt 0 kr. På dette møde er der uddelt 3.500 kr. 

Louise sørger løbende for at gøre foreningerne opmærksomme på rådets pulje. 

kl. 17.00 til 19.00 i 

Tilstede: Flemming Knudsen, Svend Hørsmann, Henning Jensen, Bent Højgaard, Carsten Mikkelsen, 

Kristensen, Jens Enggaard, Jette Vestergaard, 

Traditionen tro foreslår forvaltningen, at årets 
Til overvejelse: Skal prisen have et navn? Årets 

præmieringsarrangement finder sted tirsdag den 7. april kl. 19.00 i Arena Himmerland i Støvring.  

Rådet valgte en vinder, der holdes hemmelig indtil præmieringsaftenen.  

Endvidere besluttede rådet, at rådets pris skal hedde ”Fritidsrådets Pris”.  

fremgå af annonceringsteksten til foreningerne, at de godt må genindstille 
kandidater fra tidligere år. Et afslag et år betyder ikke, at kandidaten ikke er relevant til prisen et 

r færdig, rundsendes den til fritidsrådets 

Slutteligt undrer rådet sig over den hurtige behandling og ændring af præmieringsreglerne. Rådet 

Støttegruppen for Asylcenter Skørping ansøger om 5.000 kr. til cykelprojekt for flygtninge. Rådet 

bolde og sjippetov til 

Blenstrup Gerding Horsens Sportsrideklub ansøger om 2.400 kr. til weekendarrangement om 

På dette møde er der uddelt 3.500 kr. Dermed er restpuljen 

Louise sørger løbende for at gøre foreningerne opmærksomme på rådets pulje.  
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3) Drøftelse af Projekt Tættere på Foreningslivet

Rådet modtog orientering om fremdriften i projektet og drøftede projektet. 
temperaturmålingen på foreningslivet og aftenskolerne kan i høj grad bruges i forbindelse med/ ses i 
tilknytning til pkt. 4 omkring udarbejdelse af visions
rapporten fra projekt Tættere på Foreningslivet og bruge denne som afsæt for at arbejde med vision og 
strategi på rådets område.  

 

4) Udarbejdelse af visions- og strategiplaner

Rådene (Fritidsråd, Kulturråd og Landsbyråd
med udgangspunkt i Byrådets Vision 2025
referater/122/4388 

 

Punktet sættes på dagsorden på rådets næstkommende møde, når rapporten/ resultaterne fra projekt 
Tættere på Foreningslivet foreligger. 

 

5) Eventuelt 

 

Generalforsamling 2015: Der afholdes snart ordinær, elektronisk GF til Fritidsrådet. 

 

Fra idrætsområdet: 

Carsten Mikkelsen, Byrsted Hjeds Idrætsforening (

Peter Hjulmann, Haverslev IF (på valg 

Flemming Knudsen, Rold Skov Golfklub (ikke på valg

Ove Spanggaard, IK FREM Sønderup Suldrup (ikke på valg

 

Fra spejderne: 

Jens Enggaard, FDF Sønderup (på valg 

Vakant plads 

 

Fra aftenskolerne: 

Flemming Østergaard, AOF Rebild 

Svend Hørsman, LOF Rebild (ikke på valg

 

De hobbybetonede foreninger:  

Henning Jensen, Terndrup Lystfiskerforening 

Bent Højgaard, Naturvandrerne i Rebild 

 

Repræsentant fra Ældrerådet: Jette Vestergaard

Repræsentant fra Handicaprådet: Vibeke Bøgh

Repræsentant fra Ungdomsrådet: Asger Kjær Kristensen/Adam Vejle

 

Drøftelse af Projekt Tættere på Foreningslivet 

fremdriften i projektet og drøftede projektet. Undersøgelsen/ 
temperaturmålingen på foreningslivet og aftenskolerne kan i høj grad bruges i forbindelse med/ ses i 
tilknytning til pkt. 4 omkring udarbejdelse af visions- og strategiplaner. Rådet besluttede a
rapporten fra projekt Tættere på Foreningslivet og bruge denne som afsæt for at arbejde med vision og 

og strategiplaner på basis af Vision 2025 

Fritidsråd, Kulturråd og Landsbyråd) skal udarbejde visions- og strategiplaner i løbet af 2015
Vision 2025. Læs mere her: http://rebild.dk/politik/dagsordener

ttes på dagsorden på rådets næstkommende møde, når rapporten/ resultaterne fra projekt 
Tættere på Foreningslivet foreligger.  

Der afholdes snart ordinær, elektronisk GF til Fritidsrådet. 

Carsten Mikkelsen, Byrsted Hjeds Idrætsforening (på valg – modtager genvalg)

på valg – modtager genvalg) 

Knudsen, Rold Skov Golfklub (ikke på valg) 

rd, IK FREM Sønderup Suldrup (ikke på valg) 

på valg – modtager genvalg) 

Flemming Østergaard, AOF Rebild (på valg – modtager genvalg) 

(ikke på valg) 

 

Henning Jensen, Terndrup Lystfiskerforening (ikke på valg) 

Bent Højgaard, Naturvandrerne i Rebild (på valg – modtager IKKE genvalg) 

Repræsentant fra Ældrerådet: Jette Vestergaard 

Repræsentant fra Handicaprådet: Vibeke Bøgh-Kristensen 

omsrådet: Asger Kjær Kristensen/Adam Vejle 

Undersøgelsen/ 
temperaturmålingen på foreningslivet og aftenskolerne kan i høj grad bruges i forbindelse med/ ses i 

og strategiplaner. Rådet besluttede at afvente 
rapporten fra projekt Tættere på Foreningslivet og bruge denne som afsæt for at arbejde med vision og 

og strategiplaner i løbet af 2015 
http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-

ttes på dagsorden på rådets næstkommende møde, når rapporten/ resultaterne fra projekt 

Der afholdes snart ordinær, elektronisk GF til Fritidsrådet.  

genvalg) 
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Talentudvikling: Rådet drøftede KFUs behandling af Talentudvikling. Rådets melding til KFU er: Rådet 
er meget positive overfor talentudvikling og vil gerne støtte op omkring 
dog ikke forstå, at KFU kan overveje en pulje til talentudvikling på 250.000 kr., når Fritidsrådet kun råder 
over 60.000 kr. til udviklingstiltag, aktiviteter og projekter bred

 

Aktiv Ferie 2015: Rådet modtog orientering og flyer
opfodres til at deltage i.  

 

Næste møde i fritidsrådet: Næste møde fastlægges, således at nyvalgte til rådet er fundet og kan 
deltage. Samtidig benyttes lejligheden til at sige pænt tak til Bent og andre,
Dvs. at der serveres en let anretning. 

 

Rådet drøftede KFUs behandling af Talentudvikling. Rådets melding til KFU er: Rådet 
er meget positive overfor talentudvikling og vil gerne støtte op omkring talentområdet. Fritidsrådet kan 

ke forstå, at KFU kan overveje en pulje til talentudvikling på 250.000 kr., når Fritidsrådet kun råder 
over 60.000 kr. til udviklingstiltag, aktiviteter og projekter bredt på idræts- og fritidsområdet. 

Rådet modtog orientering og flyer om årets Aktiv Ferie for Børn, som alle foreninger 

Næste møde fastlægges, således at nyvalgte til rådet er fundet og kan 
deltage. Samtidig benyttes lejligheden til at sige pænt tak til Bent og andre, der eventuelt forlader rådet. 
Dvs. at der serveres en let anretning.  

Rådet drøftede KFUs behandling af Talentudvikling. Rådets melding til KFU er: Rådet 
talentområdet. Fritidsrådet kan 

ke forstå, at KFU kan overveje en pulje til talentudvikling på 250.000 kr., når Fritidsrådet kun råder 
og fritidsområdet.   

om årets Aktiv Ferie for Børn, som alle foreninger 

Næste møde fastlægges, således at nyvalgte til rådet er fundet og kan 
der eventuelt forlader rådet. 


