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Referat – Fritidsrådsmøde 28-09-21 

 

Mødet har til formål at planlægge ”genåbning af kulturlivet”  

 

Møde: Fritidsrådsmøde vedr. gang i foreningslivet 

Tid:  28-09-21 kl 17.15-19.15 

Sted:  Rold Skov Golfklub, Golfvej 1 i Skørping  

Mødeleder:  Mads Rasmussen 

Referent:  Mads Rasmussen 

Indkaldt: Brian Christensen, Jan Maarup, Jan Vestergaard, Julie Mackenhauer, Henrik Nyrup, Henrik 

Christensen, Carsten Mikkelsen   

Afbud:  Jan Vestergaard, Carsten Mikkelsen, Julie Mackenhauer   

 

1. Siden sidst:  

 

Det er besluttet at de tilførte 25.000 kr. skal gå til 3 arrangementer fordelt rundt om i kommunen; Tern-

drup, Rebild og Nørager. Arrangementerne planlægges til oktober og november måned, da der i det tidli-

ge efterår allerede sker rigtig meget i forhold til opstart og genstart af foreningslivet. Således håber Fri-

tidsrådet, at der kan tiltrækkes flest mulige deltagere til arrangementerne ved at placere dem i oktober 

og november 2021. 

Hovedtemaet for alle 3 arrangementer er 'Frivillighed' og herunder at tiltrække flere frivillige kræfter til 

de lokale foreninger. Hvert arrangement får et undertema.  

De 3 arrangementer er som følger: 

 

1) Outdoor i Rebild!  
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Med mad over bål, besøg af naturvejlederen, udendørs aktivitter, som de lokale foreninger har mulighed 

for at byde ind med. Her er de uniformerede korps, naturvandrerne, orienteringsklubben, MTB-foreningen 

og Aarestrup Rideklub særligt relevante. 

 

Arrangementet er planlagt til 31/10-21 

Placering: Røverknolden og Vedsted Skovhus 

 

Til afklaring:  

- Pavillon, telt og beachflag? 

o Overdækket område på Røverknolden kan benyttes 

o De deltagerende foreninger opfordres til at medbringe beachflag / banner eller lign. 

- Foreninger som har meldt tilbage at de gerne vil deltage:  

o Spiren  

o Søren Risborg 

o Aarestrup  

o Rold Skov Orientering   

Drøftelser:  

- Bålmad / Forplejning  

Jan Maarup kontakter De Gule Spejdere og hører om de vil stå for forplejning.  

Alternativt høres Outdoor Himmerland  

- Kontakt til Savværksmusering  

Savværksmusset kontaktes (Mads gør dette) om de vil være med. 

 

Annoncering:  

- Alle foreninger inviteres via mail (Mads)  

- Der laves grafisk materiale til Facebook. Deles på alle lokale sider og i Rådets netværk.   

 

Budget? 

- Forplejning ca 2-3.000kr 

- Symbolsk beløb til foreninger som bidrager: 1.000kr  

 

2) Jan Larsen som oplægsholder!  
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Oplæg i Terndrup Idrætscenter med fokus på frivillighedens betydning. Lokale foreninger kan byde ind 

med opvisninger, stande, uddeling af flyers eller andet der kan sprede budskabet om deres forening og 

måske tiltrække nye medlemmer og/eller frivillige. 

 

Arrangementet er planlagt til 11/11-21 

Pris: 7500kr 

Forplejning: ca 2.000kr 

 

Til afklaring:  

- Er Jan Larsen samt lokaler booket? Ja 

- Annoncering  

Alle foreninger inviteres via mail (Mads)  

Der laves grafisk materiale til Facebook. Deles på alle lokale sider og i Rådets netværk. 

 

Brian har ansvaret for arrangementet. Mads hjælper med annoncering  

 

3) Paraolympisk deltager!  

Oplæg fra en paraolympisk deltager i Kig Ind i Nørager. Oplægget skal have fokus på den rolle foreningen 

og de frivillige spiller for en atlet. Her byder de lokale foreninger ind på samme måde som i Terndrup. 

 

Arrangementet er uafklaret. Henrik Christensen undersøger mulighederne yderligere og kontakter efter-

følgende Mads.     

 

2. Til beslutning  

a) Rollefordeling / Tovholdere  

a. Hvilke foreninger er klar og hvem skal kontaktes? 

Rollerne er fordelt (se ovenfor) 

b) Forplejning 

Se ovenfor 

c) ”løn” til foreninger (eksempelvis 2.000kr for at stå for snobrød, kaffe, kage eller lign.)  

a. Evt. symbolsk til foreningerne  

Se ovenfor: Deltagende foreninger får 1.000kr  

d) Er Rådet villige til at tilføje 5.000-10.000kr ekstra fra Udviklingspuljen til markedsføring mv? 
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Så frem det bliver nødvendigt er Rådet ikke afvisende for at bidrage økonomisk. Dog påpeges 

det at der skal være opmærksomhed på hvor meget der bruges. 

e) Markedsføring  

 

3. Eventuelt 

Input til Budgethøring: 

- Rådet kan ikke bakke op om nogle af de besparelser som forvaltningen har foreslået.  

- De foreninger som bruger hallerne og andre lokaler bliver presset på at finde egnet lokaler 

hvis der skæres i lokaletilskud. Det påpeges i øvrigt at modellen for udbetaling af tilskud til 

halleje ikke er optimal. (Brian eftersender detaljer til Henrik Nyrup)  

- Besparelserne på KFUs områder er så små, set i det store budgetbillede, men har samtidig en 

enorm stor betydning ude i lokalsamfundene og foreningerne. Hvorfor man bør se bort fra 

besparelser på området.   

- Hvis Udviklingspuljen nedlægges eller forringes betydeligt, mister Fritidsrådet en stor del af 

eksistensgrundlaget.   

- De besparelser som der lægges op til, stemmer ikke overens med de ambitioner som Byrådet 

jf. Vision 2030 og nye Kultur- og Fritidspolitik, har på området.  

- Yderligere besparelser på fritidsområdet vil demoralisere frivillige og foreninger, hvorfor det 

vil være endnu sværere i fremtiden at finde medlemmer og frivillige. 

- Ønsker man at tiltrække nye borgere til kommunen, skal man som Kommune kunne tilbyde 

en ”samlet pakke” med et rigt forenings- og halliv.   

- Hvis man forringer lokaletilskuddet, vil det betyde at flere foreninger må lukke.  

 

Henrik Nyrup samler trådende og sender et høringsbrev  

 

Næste Fritidsrådsmøde udskydes:  

Grundet fravær af både formand og næstformand den 5/10-21 er mødet flyttet til den 11/10-21 kl 17.00-

19.00 (på Rådhuset i Støvring)  


