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Fritidsrådet: Referat af den 7. august 2018 kl. 17.00 i
Skørping Idrætscenter
Tilstede: Helge Søgaard, Jens Enggaard, Henrik Nyrup, Svend Hørsman og Louise Gammelholm.

0) Referat + dagsorden godkendt.

1) Status fra konferencegruppen (fast punkt på dagsorden)
Konferencen nærmer sig med hastige skridt. Helge gav en status på arbejdet. Det går godt. Flot
pressedækning og Facebook. Plakater er sendt ud m.v. Aktuelt er der cirka 60 deltagere tilmeldt. Henrik
arbejder på at få lokale foreninger til at komme med stand. Boblberg.dk kommer også med stand.

2) Dialogmøde med KFU (fast punkt på dagsorden)
Vi afventer, at der kommer en dato for dialogmøde med udvalget. Chef Claus Holm oplyser, at han
planlægger at komme med et forslag til datoer til KFU i august. Dvs. at rådet i løbet af august muligvis
har en dato for en dialogmøde i efteråret eller foråret.

Efterskrift: Mødet bliver den 26. september kl. 16.00 til 17.00.

3) Genoptagelse af punkt: Ipads og honorarer
Der har været møde med borgmesteren. Der gives fremadrettet ikke honorarer, Ipads og lignende til råd
i Rebild Kommune.

4) Drøftelse af formålsparagraf
I lyset af en aktuel sag i medierne drøftede rådet hvilken rolle, rådet har. Der var enighed om, at der
generelt ikke er noget til hindre for, at rådet offentlig giver udtryk for holdninger og tager del i debatten.

Den aktuelle sag har dog en del historik/ er gammel og derfor blev det besluttet, at rådet ikke denne
gang blander sig.

Kommende sager drøftes løbende i rådet.

5) Eventuelt
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Næste mødedato blev sat til lørdag den 29. september kl. 10 i Skørping Idrætscenter. Eneste punkt på
dagsorden er høringssvar til budget.

Louise udsender materiale snarest muligt fredag den 21. september og deltager ikke i mødet den 29.
september. Louise bestiller rundstykker og kaffe. Helge står for at skriftliggøre høringssvaret.
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