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25.000,- 
Vi havde en god drøftelse af, hvad de 25.000 kr. skal bruges på.  
Drøftelsen udsprang af Fritidsrådsmødet d. 22. juni., hvor vi snakkede os frem til at bruge de 25.000 kr. på 
3-4 arrangementer rundt omkring i kommunen. Udgangspunktet var arrangementer med fokus på 
frivillighed og hvor de lokale foreninger kan byde ind med opvisning, stand, uddeling af flyers eller lignende. 

Med dette afsæt snakkede vi os frem til – og er blevet enige om - at påbegynde planlægningen af 3 
arrangementer fordelt på Rebild, Terndrup og Nørager. Valget faldt på 3 arrangementer da budgettet for 
hvert enkelt arrangement således kan være højere. Arrangementerne skal foregå på 3 forskellige datoer og 
– hvis muligt – afholdes i oktober og november måned 2021. 
Fælles fokus for arrangementerne er FRIVILLIGHED. 

Skitsen til de tre arrangementer er som følger (i stikordsformat)… 

1) Outdoor-fokus i Rebild (Evt. i Vedsted Skovhus): Orienteringsklubben vil måske stå for o-løb, 
Aarestrup Rideklub samt Idrætsforening kan evt. bidrage, Mad over bål, Naturvejleder Søren 
Risborg, De uniformerede korps med input?, Henrik Nyrup som sparring på arrangementet.  
 

2) Jan Larsen som oplægsholder i Terndrup Idrætscenter: Med Jan Larsen som trækplaster. Evt. 
akkompagneret af en fortælling om, hvad en lokal succes (en ungdomsspiller som får en 
professionel karriere) har af betydning for en idrætsforening. Fokus i Jan Larsens oplæg skal tage 
afsæt i frivillighed 
Brian er i kontakt med Jan Larsen og vil koordinere yderligere med ham og Terndrup Idrætscenter 
ift. dato. 

 

3) Paraolympisk deltager (måske medaljevinder) i Kig Ind i Nørager: Handicaprådet – vil de være 
med og har de idéer ind i det setup. DGI – kan de bidrage? Fortællingen om den målrettethed der 
skal til og om at sejre selvom livet er svært (noget relaterbart for de unge med ondt i sindet). 
Paraolymisk deltager som trækplaster men med en agenda om at tiltrække frivillige og her kommer 
de lokale foreninger på banen. Evt. have en fra en handicapvenlig forening til at fortælle om 
hvordan man ’kommer i gang’ med at gøre noget for denne målgruppe. 

 

Dagsorden
-25.000 kr. til genåbning – afklaring på hvordan og hvor de skal bruges
-Næste møde – hvor og hvornår?



OBS’ere: 
- Cleare datoerne af med lokalrådene i områderne, så vi ikke dobbeltbooker borgerne i området 
- Klimauger 42-44 
- Kulturuger 11. – 26. september 

Strø-idéer: 
-Der har været et arrangement i Arden med fokus på frivillighed. Jan Vestergaard refererer til 2 
oplægsholdere med høj kvalitet. Mariagerfjords Kultur- og Fritidsafdeling kan kontaktes for nærmere 
information. 
-Hvor og hvordan kan Frivilligcentret tænkes ind? 
-Fritidsrådets midler/puljer kan evt. tænkes ind som supplerende økonomi 

 

Næste møde 
Måske nogle af Jer har afsat d. 5. oktober til næste møde. Vi drøftede om det er for sent ift. 
budgetforhandlinger. Lotte har lovet at undersøge dette og vi vender tilbage med ny mødedato, som nok 
kommer til at ligge ultimo september i stedet for. 


