Referat

Center Kultur og Fritid
Journalnr: 18.15.30-A08-7542-12
Ref.: Louise Gammelholm Poulsen
Dato: 01-10-2013

Fritidsrådet den 26. september 2013 kl. 17.00 til 19.00 i Terndrup

Tilstede: Carsten Mikkelsen, Peter Hjulmann, Bent Højgaard, Flemming Østergaard, Karen Margrethe
Andersen, Jens Enggaard, Louise Gammelholm (ref.).
Afbud: Niels Jørgen Christensen, Leila Hedemann, Henning Jensen, Ingrid Bylling, Asger Kjær Kristensen,
Adam Vejle.

1) Eventuelt høringssvar til budget

Materialet findes på: http://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer

Hermed Fritidsrådets bemærkninger til budgetforslaget:

a) Fritidspasordningen: Fritidsrådet roser byrådets beslutning den 19. september om at gøre
Fritidspasordningen for udsatte børn og unge permanent efter forsøgsordningens udløb. Arbejdet med at
integrere udsatte børn og unge i kommunens fritidsliv er en relevant og vigtigt indsats.

b) Folkeskolereformen: Fritidsrådet erkender, at der ligger en kompleks opgave i at finde en lokal model
for udmøntningen af folkeskolereformen. Konsekvenserne af folkeskolereformen for fritidslivets
foreninger og faciliteter er endnu ikke tydelige, og Fritidsrådet anbefaler, at der tænkes en økonomisk
buffer/ pulje ind i forhold til at dække eventuelle følger og konsekvenser for området.

c) Udviklingspuljen på Fritidsområdet: Fritidsrådet råder aktuelt over en pulje på 60.000 kr. til
udviklingstiltag på fritidsområdet. Fritidsrådet ser gerne, at puljen forhøjes til minimum 100.000 kr., hvis
puljen skal bidrage væsentlig til udviklingstiltag i kommunen.

2) Behandling af ansøgninger
Der er indkommet følgende ansøgninger:

a) Øster Hornum Fitness ansøger om materialer til ombygningen og indkøb af motionscenterudstyr.
Samlet budget 522.000 kr. Der ansøges om 20.000 kr. Der bevilliges 20.000 kr. øremærket til
udstyr.
b) Skørping Unicykleklub ansøger om udstyr. Samlet budget 12.000 kr. Der ansøges om 10.000 kr.
Der bevilliges 8.000 kr. øremærket til cykler og redskaber.
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Ansøgningerne er vedlagt som bilag. På tidligere møder er uddelt 20.000 kr. Med disse bevilliger er
restpuljen således på 12.000 kr. til uddeling på senere møder.

I forhold til bevillinger og udbetalinger kan oplyses, at der er udsendt bevillinger på alle de tidligere
bevilligede 20.000 kr. Bevillinger udsendes kort efter rådsmøde. Af udbetalinger er i 2013 lavet følgende:

Løbeaktivitet for børn: 840 kr.
Fitnessanlæg i Haverslev: 7.500 kr.

3) Drøftelse omkring arbejdet med Folkeskolereform
Jf. tidligere udsendte materiale er der en proces i gang omkring fremtidens folkeskole i Rebild Kommune.
Fritidsrådet drøftede sagen og vil også gerne fremadrettet holdes orienteret. Eventuelt med besøg fra
skolekonsulenten, når der ligger et foreslag til konkret udmøntning.

4) Drøftelse af arbejdet med halanalyse

KFU har sat en større halanalyse i gang. Se sagen her: http://rebild.dk/referat-88

Fritidsrådet tog orienteringen til efterretning.

5) Eventuelt.

-

Carsten orienterede om, at Solvejg har valgt at trække sig fra fritidsrådet.

-

Rådet besluttede, at der skal udsendes en pressemeddelelse omkring puljen. Louise laver udkast
til dette og sender til Carsten.

Kommende møder: Næste møde blev sat til den 28. november kl. 17.00.

Side 2 af 2

