Møde i Fritidsrådet
d. 24. september 2019, kl. 17.00-19.00 i Skørping Idrætscenter
Deltagere:
Henrik Nyrup, Svend Hørsman, Henrik Christensen, Jens Enggaard, Flemming Knudsen, Carsten Mikkelsen, Bjarne Kjær
Fra forvaltningen:
Mads Rasmussen (Idræt og Fritidskonsulent)
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst ved Henrik Nyrup
a. d 28 maj deltog Henrik Nyrup i Idrætsprisarrangementet. Det var en god aften. Det blev
drøftet på aftenen, om der er for mange prisuddelinger og om der er en skævvridning i,
hvem der får tildelt priserne.
Derfor er det måske relevant, at se på kriterierne for at søge og modtage priser (eksempelvis kan der ses på geografi og alder) og om de skal revideres.
Mads vil undersøge, hvad der er gældende på området og vil informere fritidsrådet om
dette, så det kan tages stilling til om kriterierne skal revideres.
b. Der er udsendt mail til foreningerne mht at søge udviklingspuljen runde 2. Umiddelbart efter ansøgningsfristen (1/10-19), vil Mads samle ansøgningerne i et skema og sende dette
til rådet.
c. Slut august deltog Henrik Nyrup i workshop (ang udvikling af den kommende Sundhedsog Kultur- og Fritidspolitik) og der kom gode inputs bl.a. ifm det kommende frivilligcenter.
d. Fredag d 27/9 er der Frivillig fredag og Rådet skulle gerne have modtaget en invitation.
e. Rulleskøjteforeningen i Skørping har anmodet om at bruge deres bevillig fra 2. runde 2018.
Dette er godkendt og Mads giver foreningen besked.
3. Ny udviklingskonsulent Idræt og Fritids
a. Mads arbejder lige nu på opdatering og upload af referater på hjemmesiden, samt opdatering af Fritidsrådets hjemmeside, så den er tidssvarende. Når opdateringerne er fundet
sted vil Rådet få besked og der vil være mulighed for at komme med rettelser.
b. Mads arbejder ligeledes på opdatering af tilskudsreglement. Det vil snarest være en ny
version tilgængelig, som er tidssvarende ift de gældende regler på området. Derefter vil
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der indledes en proces, hvor der vil tages stilling til om, og i hvilket omfang, tilskudsreglerne skal/kan revideres.
c. Der arbejdes frem mod præmiering 2020 og i den kommende tid vil Mads anmode Rådet
om at tage stilling til dato, sted, underholdning mm.
Handicaprådet har ydret ønske om, at deltage med et indslag om handicapprisen, som
Handicaprådet forventer at tildele en idrætsforening, som gør noget særligt for personer
med handicap.
4. Dialogmøde med KFU – fremsat ønsker om dialogmøde i foråret 2020
a. Forvaltningen (Mads) undersøger mulighederne for at dialogmøde i maj eller juni 2020.
5. Kommunalt budget 2020 og høringssvar
a. Der er ikke nogen signaler
b. Rådet vil få besked lige så snart noget vides
6. Revision af Fritidsrådets forretningsorden/vedtægter
a. Der er ikke gjort noget ved dette siden julemøde 2017
b. Hovedpunkt på et forårsmøde (mads undersøger om dette skal i byrådet)
c. Det foreslås at eventuelle ændringer drøftes til julemødet 2019
7. Eventuelt
a. Invitation til møde i SIC: ”Et idrætscenter med plads til alle”
b. Mads vil sende en kontaktliste rundt til rådet, så det er nemmere at komme i kontakt med
hinanden.

8. Kommende møder
a. 21. oktober 2019 - Møde med fokus på uddeling af resterende midler (Skørping Idrætscenter)
i. Foreløbig dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra forvaltningen
a. Status ift opdatering af hjemmeside
4. Uddeling af midler (udviklingspuljen)
5. Evt
b. 26. november 2019 - Årets sidste møde med juleafslutning (Bemærk kl. 17 på Terndrup Kro)
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