Referat Fritidsrådsmøde
d. 1. september 2020, kl. 17.00-19.00 – Skørping Idrætscenter
Referat: Mads Rasmussen
Tilstede: Carsten Mikkelsen, Helge Søgaard, Jens Enggaard, Henrik Nyrup (deltager via MS-Teams)
Afbud: Flemming Knudsen, Henrik Christensen, Svend Hørsman
Udeblev: Bjarne Kjær (der kan være opstået en fejl i mødeindkaldelsen)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
a. Punkt til eventuelt: GF i Frivilligcenteret d 16/9 på Støvring Gymnasium
b. Tilføjelse af ansøger til udviklingspuljen (de gule spejdere, Ny bævergren)
2. Formandens beretning
a. Henvendelse fra Frivillig fredag vedrørende forslag til oplægsholdere. Svend har sendt dem
forslag om at kontakte en oplægsholder fra aftenskolen. Det er uvist, om Frivillig fredag
har taget forslaget til efterretning. I øvrigt afholdes Frivillig Fredag i år som et digitalt arrangement.
b. Deltaget i møde om FN’s verdensmål ved Rebild Kommune. Det var et informativt møde,
og det er væsentligt at Fritidsrådet viser flaget og deltager i denne type initiativer.
3. Forvaltningens beretning om Covid-19 situationen
a. Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge
i. Regeringen har tildelt Rebild Kommune 1,2 mio kr til afholdelse af Sommeraktiviteter til børn og unge i Kommunen. 500.000kr er gået til foreninger i kommunen,
som har lavet arrangementer til børn og deres familier i sommerferien. Over 500
børn har deltaget i over 25 forskellige arrangementer fordelt på over 15 foreninger. Der vil i løbet af efteråret blive evalueret yderligere på processen. Forvaltningen er opmærksom på kritikken fra foreninger og lokalsamfund vedrørende
den korte deadline og sagsbehandlingstid. Dog skal det nævnes, at alle de foreninger som har søgt om midler til aktiviteter, stort set har fået det som de har
søgt.
4. Redigering af Forretningsorden
a. Der er kommet en indsigelse fra Helge Søgaard til det udkast som formand og næstformand har lavet.

b. Mads laver på baggrund af drøftelserne i Rådet et udkast til en ny forretningsorden, som vil
komme til godkendelse i Rådet og efterfølgende politisk behandling og godkendelse.
5. Ny dato for Præmiering 2020 – d 6. oktober
a. Der undersøges stadig muligheder for at afholde arrangementet digitalt.
6. GF og valg d 24/9-20
a. Rådet blev enige om, at man bør gøre en større indsats for at skabe interesse ude i foreningerne omkring GF.
7. Ekspeditionen af Udviklingspuljen
a. Der er enighed i Rådet om, at man bør lave et bedre og opdateret ansøgningsskema.
Blandt andet bør det fremgå mere tydeligt i ansøgningerne, hvad budget er og hvor i det
innovative og nytænkende i de ansøgte aktiviteter ligger. Mads vil udarbejde et nyt ansøgningsskema i løbet af efteråret, til anvendelse i 2021 og frem.

Ansøger – September 2020

Støvring IF

Projekt

Pigefodbold (udstyr og
instruktør)

Budget kr.

30.000

Søger om kr.

20.000

Bælum-Solbjerg IF

Træning PLUS

21.625

15.598

Nørager Fitness

Indoor Cycling

9.300

7.000

13.500

10.000

Blenstrup IF
Støvring Svømmehal

"Bold og bevægelse" +
"Fodbold Fitness"
Oprettelse af nye aktiviteter og hold

Rold Skov Orientering

Børne- og ungeprojekt

Sortebakken GIF

Rope Skipping

De gule spejdere

Vandretur og sommerlejre

IK Frem Sønderup
idrætsforening

Indian Clubs

Beslutning

Begrundelse

I første om
gang – afslag

Foreningen kontaktes
med anbefaling om at
uddybe ansøgningen.
Rådet vil tage en ny
ansøgning til behandling
på næste kommende
møde.

Der tildeles
9.000

Rådet ønsker ikke at
støtte leje af bane.

7.000

Støttes

10.000

Støttes

I første omgang - afslag

34.395

28.395

25.500

16.600

I første omgang – afslag

16.070

3.370

3.500

35.500

5.000

Afslag

21.100

20.100

I første omgang - afslag

Rådet er åbne overfor at
støtte initiativet. Rådet
ønsker dog at se et budget.
(Helge Søgaard deltog
ikke i behandlingen af
ansøgningen)
Rådet ønsker en uddybende ansøgning og vil
tage ansøgningen op igen
ved næste kommende
møde.
Støttes

Rådet er åbne overfor at
støtte initiativet. Rådet
ønsker dog at se et bud-

get.

Skørping Skytteforening

Arrangement

4.000

2.000

2000

Støttes

Aarestrup gym- og
idrætsforening

Familieidræt

25.000

20.000

I første omgang afslag

Skørping Tennis
Klub og Skørping
Idrætscenter

Etablering af padeltennisbane

420.000

50.000

50.000

Rådet er åbne overfor at
støtte initiativet. Rådet
ønsker dog en uddybende ansøgning. En evt. ny
ansøgning vil behandles
ved først kommende
møde
Rådet ønsker at støtte
initiativet, men før midlerne frigives ønsker
rådet at se et budget.

De Gule pejdere

Ny bævergren

6.000

4.000

Afslag

Rådet har givet støtte til
samme initiativ i 2019

709.290

253.063

81.500

I alt

8. Mødekalender
a. Næste møde er GF d 24/9. derefter laves kalender for resten af 2020 samt hele 2021
9. Eventuelt
a. Forvaltningen gør opmærksom på GF i Frivilligcenter Rebild d 16/9.

