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1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
2.

Formandens beretning

Se Bilag
3.

Præsentation af kandidater

Carsten Mikkelsen (Byrsted Hjeds Idrætsforening)
Julie Mackenhauer (Løbeklubben Skovløberne Rold)
Jan Madsen Maarup (Rold Skov Golfklub)
Brian Nymann Christensen (Terndrup IF)
Henrik Nyrup (Det Danske Spejderkorps i Støvring)
Henrik Christensen (AOF)
Jan Vestergaard (LOF)
4.

Valg til Rebild Kommunes Fritidsråd

Efter fristen for indstilling af kandidater til fritidsrådet er én plads besat til Spejdergruppen og to pladser
besat i aftenskolegruppen. Derfor ingen kampvalg.
Der er ikke modtaget indstillinger fra nogen hobbyforeninger.
Der er modtaget 5 indstillinger til 4 pladser i Idrætsgruppen hvorfor der har været fortaget digitalt kampvalg.
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17 stemmer er afgivet af idrætsforeningerne og fordeler sig således på kandidaterne:
-

Carsten Mikkelsen (Byrsted Hjeds Idrætsforening) 2 stemmer
Julie Mackenhauer (Løbeklubben Skovløberne Rold) 4 stemmer
Jan Madsen Maarup (Rold Skov Golfklub) 2 stemmer
Brian Nymann Christensen (Terndrup IF) 7 stemmer
Nicolai Niemann (Bælum-Solbjerg IF) 2 stemmer

Grundet stemmelighed mellem 3 af kandidaterne er valget blevet afgjort ved lodtrækning, med det resultat at Nicolai Niemann ikke vælges ind i Rådet.
Efter valget 2021 ser Fritidsrådet i Rebild Kommune ud som følger:
Idrætsgruppen:
-

Carsten Mikkelsen (Byrsted Hjeds Idrætsforening)
Julie Mackenhauer (Løbeklubben Skovløberne Rold)
Jan Madsen Maarup (Rold Skov Golfklub)
Brian Nymann Christensen (Terndrup IF)

Spejdergruppen:
-

Henrik Nyrup (Det Danske Spejderkorps i Støvring)
Vakant plads

Aftenskolegruppen:
-

Henrik Christensen (AOF)
Jan Vestergaard (LOF)

Hobbyforeningsgruppen:
-

Vakant plads
Vakant plads

5.

Evt.

Det blev efterspurgt om hvorvidt det er muligt at Rådet behandler Start- og Udviklingspuljen på flere
runder i løbet af et år, og ikke blot to runder (marts og oktober) som det er tilfældet nu.
Rådet vil tage en drøftelse af forslaget.
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Bilag
Årsberetning for Fritidsrådet, Rebild Kommune 2020.
Som så mange andre steder i samfundet, så blev fritids- og foreningslivet også hårdt ramt af Covid-19.
Hos Fritidsrådet har vi køre på nedsat aktivitet, hvor den direkte kontakt har været skubbe til side for en
kontakt via team og mail. Der har dog været en del aktivitet, som skal fremhæves for 2019.
Møde i rådet den 20. marts 2020
Der blev snakket meget Covid19, hvor der blandt andet blev vendt konsekvens af hallukninger, aftenskoler, betydning for foreningernes medlemstal/aktivitet og som følge heraf tilskuddet til foreningerne.
Fritidsrådets pris og idrætspriser – skulle have været forår 2020
Den traditionsrige præmiering af Fritidsrådets pris og præmieringen af sportspræstationer blev udskudt
fra foråret 2020. Fritidsrådets pris blev først uddelt i løbet af efteråret og gik meget velfortjent til en
mangeårig og meget aktivt foreningsmenneske – Birgit Skovmand fra Sirenerne.
Orienteringsmøde i Verdensmålsudvalg – juni 2020
I slutningen af juni deltog jeg i et orienteringsmøde om arbejdet i Verdensmålsudvalget. Det var spændende at høre om de tanker, der er fra at få verdensmål formuleret af FN ned til et praktisk niveau i Rebild Kommune. Sammen med andre råd og udvalg blev der lyttet og snakket om hvad frivillige og foreninger arbejder med i forhold til bæredygtighed og verdensmål.
Møde i rådet - September 2020
Et hovedemne var revision af vores forretningsorden som kan findes på www.rebild.dk. Revisionen bestod af en blanding af mindre tekniske rettelser, men også mere principielle i forhold til deltagelse i rådet.
Kultur- og Fritidsudvalget sagde ok til revisionen af forretningsordenen den 23. september 2021. Forretningsordenen har tidligere ligget på www.rebild.dk, og det forventes at den også frem over kommer til at
ligge her sammen med referater fra udvalgets møder.
Fra udviklingspuljen blev Bælum-Solbjerg IF, Nørager Fitness, Blenstrup IF og Sortebakken GIF støttet.
Bemærkninger til budget for Rebild Kommune - September 2020
Udvalget kom med bemærkninger til budgetforslaget til Rebild Kommune, hvor det blev anbefalet at udviklingspuljen blev fastholdt, ligesom der blev udtrykt bekymring i forhold til at skære på lokale tilskuddet, herunder at en besparelse vil få markante konsekvenser for kommunens foreninger.
Hvad bringer så 2021?
Jeg har under Covid19 haft lejlighed til at følge en række råd og udvalg digitalt, hvilket har været en
meget givende øvelse i forhold til hvordan vi gør tingene i Fritidsrådet.
Det har givet tanker om hvordan vi får flere til at vise interesse for udvalget (vi har pt 3 vakante pladser), hvordan vi får flere til at søge udviklingspuljen og under hvilken form, der søges.
Jeg ser derfor frem til, at vi i 2021 skal løfte den spændende opgave med at være Fritidsråd i Rebild
Kommune.
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