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Center Kultur og Fritid 
 
 
Journalnr:  
Ref.: Louise Gammelholm Poulsen 
Telefon: 99887712 
E-mail: lgpo@rebild.dk 
 
Dato: 06-03-2018 

 

Fritidsrådet: Referat af den 31. januar 2018 kl. 17.00 
i Skørping Idrætscenter 
 

Tilstede: Tilstede: Flemming Knudsen, Helge Søgaard, Jens Enggaard, Svend Hørsman, Carsten 
Mikkelsen, Henrik Nyrup, Louise Gammelholm. 

 

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

 

1) Rådets sammensætning og organisering 

Link til Mariagerfjord, Vesthimmerland og Jammerbugt for informationer omkring organisering, 
vedtægter og valg til deres Fritidsrådet (nogle steder kaldet foreningsråd eller 
folkeoplysningsudvalg): 

 

https://www.jammerbugt.dk/borger/kultur-fritid-og-landdistrikt/fritid/folkeoplysningsudvalget-fou/ 

http://www.vesthimmerland.dk/kultur-fritid-og-turisme/fritidsliv/fritidsraadet/ 

https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Raad-udvalg-og-naevn 

 

Læs vores egne vedtægter her: http://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/fritidsraadet 

 

Debatten til juleafslutningen var en lille opvarmer i forhold til ”den store debat”, der skal tages i år i 
forbindelse med en nyfritidspolitik for Rebild Kommune. Fritidsrådet drøftede store og små ideer til 
potentielle ændringer. Ideer og tanker i ikke-prioriteret rækkefølge:  

 

- Forretningsorden skal indeholde noget omkring suppleanter. 

- Måske sammensætningen af Fritidsrådet kunne være anderledes. 

- Måske der kunne være ad hoc medlemmer. 

- Hvorfor ungdomsråd, handicapråd og ældreråd? 

- Forretningsorden trænger til en gennemskrivning. 

- Måske en 4 årig valgperiode. 

- Måske valg ved et årligt årsmøde. 

- Hallerne kunne få en repræsentant med. 
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Rådet besluttede på julemødet, at organisering skal være et punkt til dette møde, samt at 
organisering skal drøftes med KFU på det kommende dialogmøde (sammen med det allerede 
besluttede). 

 

Rådet drøftede organisering igen. Konklusionen blev, at det er Fritidsrådets holdning, at organisering 
og sammensætning af rådet skal været en del af debatten i forbindelse med en ny Fritidspolitik. 
Endvidere er det rådets holdning, at der ikke skal være politisk repræsentation i rådet.  

 

I samme omgang skal Fritidsrådets forretningsorden revideres. Louise laver et udkast, når vi kommer 
længere hen på året.  

 

Helge reviderer kommissorium til proces omkring Fritidspolitik.   

 

2) Status fra konferencegruppen (fast punkt på dagsorden) 

Gruppen præsenterede deres planer omkring pressearbejde. Generelt går arbejdet med konferencen 
rigtig godt.  

 

Helge og Svend briefer Gert.  

 

3) Dialogmøde med KFU (fast punkt på dagsorden) 

 

Der er kommet helt nyt udvalg: http://rebild.dk/politik/byraad-og-udvalg/udvalg 

 

• Gert Fischer (V) (formand) 

• Poul Erik Nørnberg (A) 

• Lars Hørsmann (L) (næstformand) 

• Per Vilsbøll (B) 

• Peter Hjulmann (V) 

 

Vi afventer, at der kommer en dato for dialogmøde med udvalget.  

 

4) Orientering fra Louise 

 

- Aktiv Ferie 2018 i samarbejde med foreningerne 

- Præmiering 2018 

 

Rådet havde en række bemærkninger til præmieringsarrangement: Fritidsrådets pris skal overrækkes 
inden præmieringen, præmieringen må gerne koges lidt ned/ gøres lidt hurtigere. Bemærkningerne er 
givet videre til vores kontorelev, der står for arrangementet.  

 

5) Eventuelt. 
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- Næste mødedato blev sat til den 22. marts i Skørping Idrætscenter. Generalforsamling kl. 17.00 
til cirka 18.00. Herefter spisning og ordinært møde.  

 


