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Referat – Fritidsrådsmøde 30-11-21 
 

Møde: Fritidsrådsmøde  

Tid:  30-11-21 kl 17-19 

Sted:  Rådhuset i Støvring 

Mødeleder:  Mads Rasmussen  

Referent:  Mads Rasmussen 

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

Christensen, Carsten Mikkelsen  

Afbud: Jan Vestergaard, Henrik Nyrup 

 

1. Opfølgning på ”Genstart af foreningslivet” 

 

Fritidsrådet udtrykker stor tilfredsstillelse med det arrangement, som blev afhold på Røverknolden i ef-

teråret og bemærker, at flere deltagere har efterspurgt at man gentager arrangementet. Det vil Rådet i 

samarbejde med forvaltningen arbejde videre med.  

Fritidsrådet ser frem til et godt arrangement med Jan Larsen den 6. december og håber på stor tilslut-

ning.  

Fritidsrådet opfordres til at sprede kendskabet til arrangementet i deres netværk og bagland.   

 

2. Opfølgning på ”gamle” bevillinger og overblik og Start- og Udviklingspuljen  

 

Bevilget og afsluttet siden 2019 

 

Ansøger Projekt 
Budget 

kr. 
Søger 
om kr. 

Beslutning 

Ryttergaarden Ravnkilde Etablering af agilitybane 13.000 10.000 10.000 

Rebild TrialSport Udvidelse af baneareal 24.000 10.000 10.000 
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De Gule Spejdere, Rold 

Skov Gruppe 

 
aktivitetsspejderpose 15.575 12.575 10.000 

Gymnastikgruppen Sire-

nerne 
Smart training 11.300 8.800 3.800 

Haverslev idrætsforening, 

e-sport 
Computer og kabler 7.340 4.840 4.840 

Sortebakkens gymnastik-

forening 

Forældre-/barn gymnastik - Skumred-

skaber, måtter og måttevogn 
31.580 14.888 14.888 

De gule spejdere Opstart af bævergren 7.500 5.000 5.000 

Aarestrup Gymnastik- og 

Idrætsforening 
Udstyr til motionsboksning 20.000 15.000 15.000 

IK Sylvias e-sport klub 
2 skærme, 2 pc,er til børn, der ikke har 

deres eget 
20.000 10.000 10.000 

Bælum-Solbjerg IF Træning PLUS 21.625 15.598 9.000 

Blenstrup if "Bold og bevægelse" + "Fodbold Fitness" 13.500 10.000 10.000 

Sortebakkens gymnastik-

forening 
Ropeskipping 16.070 3.370 3.500 

Sortebakken Gymnastik 

Forening 

 

Trampoliner, bla. til aktiviteter til udsatte 
og overvægtige børn 

55.868 
35.880 

 
23.920 

Øster Hornum IF Gymna-

stik 

 

Dobbelt-mini-trampolin 100.320 60.320 25.000 

I alt  357.678  216.271  154.948  

 

Bevilget men ikke udbetalt siden 2019 

 

Ansøger Projekt 
Budget 

kr. 
Søger 
om kr. 

Beslut-
ning 

Svømmeklubben SMUT 

svommeklubbensmut@gmail.com 

 

Få flere i vandet - Træner-
workshop, træningsud-
styr/materialer m.m. 

67.500 55.000 12.500 

Aarestrup Gymnastik og idrætsfor-

ening 

Stubben33@gmail.com 

 

Trampolinhold - 10 fitness 
trampoliner 

10.000 7.000 7.000 

Støvring Håndbold 

formand@stoevring-haandbold.dk 

Udstyr til håndboldfitness 
 

20.000 12.000 10.000 
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DDS Støvring Aktivitetsbane  77.300 50.000 25.000 

Nørager Fitness 

noragerfitness@gmail.com 

 

Indoor Cycling 

 9.300 7.000 7.000 

Skørping tennisklub Etablering af padeltennisan-
læg 

420.000 50.000 50.000 

Støvring Tennisklub 

 
Etablering af padeltennisbane 

1.000.00
0 

150.00
0 

50.000 

Blenstrup Lokalråd 
Renovering af bålpladsen i 

Valhalla, Blenstrup 
209.000 35.000 25.000 

Rold skov golfklub 
30 begyndersæt ifm kvinde-

indsats 
30.000 15.000 15.000 

Kulturen Rebild 
Genstart fritids, - kultur, - og 

foreningslivet i Rebild Kom-
mune 

13.000 10.000 10.000 

HAME-gruppen Ny Spejderhytte 4.325.000 
150.00

0 
50.000 

Foreningen Rødderne, Gruppen SPI-
REN 

Projekt Legestue i Spejderhus 8.773 8.173 8.173 

Støvring Seniordans Danseforløb + foredrag 7.500 3.900 1.400 

Terndrup IF 
Etablering af Padeltennisan-

læg 
500.000 100.00

0 
50.000 

Ialt  6.697.373 
 

653.073 
 

322.073 
 

 

Midler i puljen: 317.000kr   

 

Fritidsrådet påpeger at oversigten bærer præ af, at større anlægsprojekter hvor udviklingspuljen kun 

støtter med en beskeden del er svære at realisere for foreningerne.  

 

3. Behandling af nye ansøgninger 

 

Aflyses efter gennemgang af gamle projekter og vurdering af økonomi. De ansøgninger som er modtaget 

overføres til næste ansøgningsrunde.  

 

4. Udviklingspuljen - Drøftelser af ansøgningskriterier, digitalt ansøgningsskema og an-

søgningsrunder 
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Punket drøftes og der tages endelig beslutning på Rådsmøde den 2. februar 2022, hvor det forventes at 

Rådet er fuldtallige.  

 

Ansøgningskriterier 

Rådet mener, at det bør være de bedste projekter som får bevilget midler. Man bør være mindre konser-

vativ og mere åben. Ydermere er det væsentligt for rådet at midlerne hurtigt og nemt kan komme ud og 

arbejde. Som ansøgninger behandles på nuværende tidspunkt, er der opstået dogmer, som kan spænde 

ben for at midlerne går til de bedste projekter. Eksempelvis har der tidligere været følgende dogmer:  

- Der bevilges ikke til løn  

- Der skal være en egen finansiering  

 

Rådet lægger op til at der skal udfærdiges 3-6 kriterier (måske med inspiration fra politikken – hvordan 

kommer politikken faktisk ud og lever) som ansøgningerne bedømmes ud fra ved at rådet scorer de en-

kelte ansøgninger, eksempelvis:  

- Foreningens størrelse/volumen (små foreninger kan have svært ved at skaffe midler selv) 

- Gennemførlighed → hvor hurtigt kan et projekt realiseres 

- Projektet er med til at udvikle og fremme små lokalsamfund  

- Originalitet  

 

Rådet ønsker ydermere en videre drøftelse af om man bør støtte anlægsprojekter.  

Derudover påpeges det at det skal undersøges om udviklingspuljen bør ligge under drift eller anlæg, da 

det muligvis kan være fordelagtigt at puljen er under anlæg hvis man eksempelvis ønsker flere midler 

tilført puljen.   

 

Digitalt ansøgningsskema  

Rådet bemærker at det kan være en god idé med et digitalt ansøgningsskema, men at det er indholdet af 

skemaet som er det væsentlige. 

 

Ansøgningsrunder  

Rådet er enige om at antallet af ansøgningsrunder bør ligge på mellem 1 og 3.  

Løbende behandling eller flere ansøgningsrunder vil skabe ”først til mølle”-tendens og det vil være van-

skeligt at vurdere hvor meget der skal bevilges hver gang ansøgninger behandles.  

 

Rådets argumenter for at behandle ansøgninger 1 gang årligt:  

- Det er få midler der rådes over 

- Det bliver nemmere at kvalificere midlerne gennem en samlet vurdering af ansøgere op imod 

hinanden 

  

Rådet skal på deres møde den 2. februar 2022 drøfte om der ønskes at lave et ”prøveår” hvor der kun 

køres med én ansøgningsrunde (sidst på foråret).  
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5. Eventuelt 

 

Orientering vedr. Projekt Flere Med 

 

Rådet ser frem til at høre mere.  

 

Dialogmøde med KFU udsættes til maj/juni når der sidder et nyt udvalg og et nyt råd 

 

Rådet udtrykker utilfredshed med dette og ønsker at fremrykke dialogmødet. Forvaltningen vil arbejde på 

at dette lader sig gøre.  

 

Drøftelse af ambitionsniveauet for Fritidsrådet  

Rådet ønsker generelt mere indflydelse på idræt- og fritidsområdet. Derfor ønsker Rådet blandt andet, på 

et dialogmøde med KFU, at fremlægge en vision eller strategi (evt med udgangspunkt i politikken) for 

hvorledes idræt- og fritidsområdet skal udvikle sig i fremtiden – hvordan kommer politikken faktisk ud og 

leve og hvor vil vi hen som Kommune.  

Derudover ønsker Rådet mere indflydelse på eksempelvis KFUs anlægspolitik samt forvaltning af folkeop-

lysningsloven (tilskud mv) 

Der afholdes et ekstraordinært møde den 5. eller 26. januar (alt efter hvilken dato der passer rådet 

bedst) hvor emnet drøftes.  

Det påpeges at rådets medlemmer bør prioritere dette møde højt.  

 

6. Næste møde  

Mødekalender for foråret 2022 inkl. ekstraordinært møde, valg og præmiering  

(der kan forekomme ændringer) 

 

- 5. eller 26. januar (ekstraordinært møde – drøftelse af kommende dialogmøde med KFU og ambi-

tionsniveau) 

- 2. februar (drøftelse af ansøgningskriterier til Udviklingspuljen) 

- 16. marts (1. runder udviklingspuljen + valg af årets ildsjæl) 

- 26. april (Præmiering) 

- 11. maj (valg + konstituerende møde)  


