
 

 
Side 1 af 2

Center Kultur og Fritid 
 
 
Journalnr:  
Ref.: Louise Gammelholm Poulsen 
Telefon: 99887712 
E-mail: lgpo@rebild.dk 
 
Dato: 20-09-2017 

 

Fritidsrådet: Referat for mandag den 25. september 
2017 kl. 18.30 i Skørping Idrætscenter 
 

Tilstede:  

Flemming Knudsen, Helge Søgaard, Jens Enggaard, Svend Hørsman, Carsten Mikkelsen, Louise 
Gammelholm. 

 

Afbud: Joan Thuemann Madsen, Henrik Nyrup, Thomas Thomasen, Lars Halvorsen, Jette Vestergaard.  

 

 

1) Let aftensmad 

 

2) Høring på budget 

Efter byrådets møde torsdag den 21. september, dvs. fredag den 22. september, bliver 
høringsmaterialet lagt ud og kan læses her: http://rebild.dk/politik/hoeringer-og-
afgoerelser/hoeringer 

 

Frist for at indsende høringssvar bliver den 2. oktober. Helge har skrevet et oplæg til materiale. Se 
vedlagte materiale.  

 

Fritidsrådet drøftede oplægget og Helge fik til opgave at tilrette oplægget og sende det ind.  

 

Efterskrift: Helge har indsendt høringssvar på vegne af Fritidsrådet. Rådet var på cc.  

 

3) Status fra konferencegruppen (fast punkt på dagsorden) 

Der er blevet nedsat en konferencegruppe bestående af Helge, Flemming, Svend og Henrik. De 
arbejder på et oplæg til et kommende arrangement i 2018. Gruppen har fået et budget på 50.000 kr. 
De giver en status på deres arbejde.  

 

Aktuelt har der været følere ude til Jane på Comwell, og der er interesse for et samarbejde.  

Endvidere har gruppen haft indledende møde omkring indholdet for en konference og en række 
navne er i spil: Ida Auken, Thomas Bach fra DIF, Rektor Jens Nielsen, Jan Ejlsted (Friluftsrådet) m.fl. 
(Der blev nævnt en fodboldmand, som sekretæren desværre ikke fik skrevet navnet ned på.) 
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Erfaringerne fra sidste konference viser, at det er meget vigtigt med et stærkt hovednavn til at 
tiltrække folk. Endvidere skal der afsættes minimum 3 måneder til markedsføring af konference, når 
et indhold er på plads.  

 

Helge og Flemming tager desuden en snak med Leon om konferencen.  

 

4) Status på pressearbejde 

Henrik er tidligere blevet udnævnt som presseansvarlig for Fritidsrådet. Han er klar til at trække i 
arbejdstøjet, når historierne byder sig. Louise har sendt Henrik en liste over aktuelle, realiserede 
projekter/ mulige historier.  

Henrik kunne desværre ikke deltage i mødet. Men har sendt en status på mail, som rådet tog til 
efterretning. Henrik har gang i nogle historier/ der er gang i arbejdet.  

 

5) Indledende drøftelse om det kommende arbejde med Fritidspolitik 

Læs den aktuelle politik her: 
http://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/folkeoplysningspolitik_ 

pdf.pdf 

 

Læs om KFUs beslutning om revision her: http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/122/6408 

 

Helge har lavet en oplæg til et kommissorium, som er rundsendt til rådet. Forvaltningen har den 
bemærkning til oplægget, at der kan være noget strategi i at skubbe procesplanen til efter valget.  

 

Rådet godkendte Helges arbejde med enkelte bemærkninger. Helge tilretter og sender til Louise. 
Louise sætter op på ”officielt brevpapir” og klargør til Kultur- og Fritidsudvalget til januar.  

 

Louise kontakter endvidere Vesthimmerland og Jammerbugt for informationer omkring valg, 
valgperiode til Fritidsrådet og sammensætning. 

 

6) Drøftelse af dialogmøde med KFU (fast punkt på dagsorden) 

Dialogmødet afventer til efter valget.  

 

7) Eventuelt 

Næste møde er sat til tirsdag den 10. oktober kl. 18.30 i Skørping Idrætscenter.  

På dagsorden er: Behandling af ansøgninger til udviklingspuljen, Dialogmøde med KFU, Proces 
omkring Fritidspolitik, Status på arbejde med fyrtårn og orientering om revideret regelsæt for 
aftenskolerne.  

N.B.: Gerne tilmelding, så vi kan spare på forplejningen ☺  

 

 


