
Referat Fritidsrådsmøde 

d. 20. marts 2020, kl. 17.00-18.00 - Skypemøde

Til stede: 

Bjarne Kjær, Carsten Mikkelsen, Helge Søgaard, Henrik Nyrup, Jens Enggaard, Svend Hørsman 

Afbud: Henrik Christensen (afbud da teknikken ikke fungerede)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Formandens beretning

Intet væsentligt at berette grundet omstændighederne (Covid-19)

3. Forvaltningens beretning 

a. om Covid-19 situationen 

Nedlukningens konsekvenser for foreningerne:

De folkeoplysende frivillige foreninger

Som konsekvens af hallukningen vil foreningerne naturligvis ikke have mulighed for at benytte deres 

haltid, og de kan således heller ikke (normalt) modtage lokaletilskud (dette er der fundet en løsning på – 

se under punkt 3). Der kan være foreninger der allerede har aflyst deres aktiviteter og haltider. Dette vil 

have betydning for hallernes indtægter. 

Foreningsmedlemstal har en betydning for foreningerne og deres tilskud. Nogle foreninger vil måske op-

leve medlemsnedgang – det får naturligvis økonomiske konsekvenser (mindre kontingentindtægt og la-

vere tilskud). Konsekvensen af dette vil først kunne ses, når der modtages regnskab for 2020 til april 

2021. Foreningerne vil således kunne mærke dette i deres 2. rate udbetaling medio juli 2021.   

Aftenskolerne 

Aftenskolerne har ikke haft mulighed for at afholde generalforsamlinger. Derfor har de ikke kunne ind-

sende regnskab mv. med underskrift påført. 

Aftenskolerne har aflyst undervisningsaktiviteter, men har i nogle tilfælde stadig skulle udbetale løn til 

undervisere. 

Aftenskolerne får ydermere ikke den forventet deltagerbetaling. 



Forvaltningens udmelding til folkeoplysende idrætsforeninger d 25/3-20: 

- I har fået jeres lokaletilskud aconto 1. januar 2020

- Udbetaling af aktivitetstilskud og tilskud til leder- træneruddannelse sker uændret medio april 

2020 

- Lokaletilskud bliver uændret udbetalt 2. aconto medio 1. juli 2020

- Indsendelse af tilskudsregnskab (normalt 1. april), udskydes på ubestemt tid, da det naturligvis 

er vanskeligt for jer at gennemføre jeres generalforsamling. 

- Til jer der er bekymret for jeres udendørsarealer (fodboldbaner mv); driftsenheden, som blandt 

andet klipper græsset på fodboldbanen er sendt hjem. Lige så snart der er mulighed for det, vil 

de tage fat på arbejdet igen 

Forvaltningens udmelding til aftenskolerne d 25/3-20:

- Indsendelse af tilskudsregnskab (normalt 1. april), udskydes på ubestemt 

- Aftenskolerne modtager stadig a conto tilskud 2. rate 2020 til løn og lokaletilskud

b. Orientering om møde med Verdensmålsudvalget d 25/5

Mødet er flyttet til d 24/6 kl 17

Carsten Mikkelsen og Svend Hærsman deltager (måske Henrik Nyrup også deltager). De er i 

kontakt med tovholderen på mødet. 

c. Status på ny Kultur og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt politikken efter høringen og indstillet at BY også god-

kender. Økonomi (som har overtaget BYs beslutningskompetencer grundet Covid-19 om-

stændighederne) træffe beslutningen d 22/4-20. 

d. (TILFØJET EFTER MØDET)

Center Sundhed, Kultur og Fritid ansætter pr 1/6-20 i samarbejde med DGI en Foreningsud-

viklingskonsulent. Denne person skal være med til at løfte foreningslivet endnu højere over 

en 3 års projektansættelse. 

 

4. Forretningsorden - Status

Henrik Nyrup og Svend Hørsman har udarbejdet et dokument (tilsendt som bilag i forbindelse 

med mødet) med ændringsforslag. På indeværende møde træffes ikke beslutning om ændringer 

grundet mødeformen som vanskeliggør nuanceret diskussioner. 



De medlemmer af rådet som måtte have kommentar til Nyrups og Hørsmans dokument, eller til 

forretningsordningen generelt, kan sende disse til Mads Rasmussen. Han vil udarbejde et samlet 

dokument som sendes til Rådet i god tid inden næste rådsmøde. Derpå kan der træffes beslut-

ning om ændringer. 

5. Præmiering planlagt til d 19/5 – udskyd eller aflys?

Rådet ønsker at aflyse præmiering 2020. 

Rådet vurderer at det er uvist om det er tilladt at samle en stor gruppe til efteråret hvis så fald 

man udskyder arrangementet. Ydermere vurderer Rådet at det bliver vanskeligt at få adgang til 

Borgmester og Udvalgsformand da mange andre arrangementer udskydes til efteråret 2020.    

bliver vanskeligt.

Priserne som uddeles, er lavet. Derfor sendes der mail ud til alle vindere om at de, når det er 

muligt, kan afhente deres pris hos Mads Rasmussen. Der udfærdiges et facebookopslag samt et 

skriv til Rebild.dk med orientering om situationen og navn på vindere. 

Ydermere udfærdiges en pressemeddelelse omkring vinderen af årets ildsjæl.   

a. Orientering om vindere af årets idrætspræstationer 

b. Valg af vinder til årets ildsjæl (se kandidatliste i bilag)

Birgit Skovmand fra Sirenerne vælges som årets ildsjæl. Der vil udarbejdes en pressemed-

delelse i forbindelse med modtagelsen af prisen. 

TILFØJET EFTER MØDET

Forvaltningen vurderer, at beslutningskompetencen om aflysning af arrangementet ligger hos 

KFU. Derfor vil forvaltningen fremlægge sagen til KFU, med indstilling fra Rådet om aflysning, 

som træffer yderligere beslutning. 

6. GF og valg – Hvordan og hvornår?

Generalforsamling er udsat til d 24/9-20

Nuværende Råd fortsætter indtil vindere under de givende omstændigheder.

7. Udviklingspuljen – forvaltningen anbefaler at udskyde ekspeditionen 

Udviklingspuljen fordeles d 1/9-2020 

8. Mødekalender 



Næste møde bliver d 1/9-20 kl 17-19 i Skørping Idrætscenter. Der er afsat 2 timer da der forventes 

at være mange lange dagsordenspunkter.  

9. Eventuelt


