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Referat – Fritidsrådsmøde  
 

Møde: Fritidsrådsmøde  

Tid:  8. februar 2022 kl 19.00-21.00  

Sted:  Rådhuset Støvring og virtuelt  

Mødeleder:  Udviklingskonsulent Mads Rasmussen 

Referent:  Udviklingskonsulent Mads Rasmussen 

Afbud:  Henrik Christensen og Jan Maarup  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Opfølgning og status vedrørende drøftelserne på ekstraordinær Fritidsrådsmøde 

 

Referat: 

 

Rådet mener det var et godt og konstruktivt møde og ser frem til den videre proces. Rådet er 

enige om at processen kræver flere hyppige møder.  

Rådet udtrykker en opmærksomhed på at der til maj kommer nye medlemmer i Rådet, som skal 

klædes ordentligt på til at deltage i den videre proces.  

 

Følgende Tidsplan blev vedtaget:  

• Tirsdag d 8. februar 19.00-21.00: Regulært møde + drøftelse af tidsplan 

• Tirsdag d 8. marts 19.00-21.00: Udviklingsmøde 2 

• Tirsdag d 15. marts 19.00-21.00: Regulært møde 

• Tirsdag d 19. april 19.00-21.00: Udviklingsmøde 3 

• Onsdag 11. maj 17.00-20.00: valg og konstituerende møde  

• Juni: møde 4 (tidspunkt tilgår)  

• Onsdag d 13. juli: Færdigt produkt sendes til udvalget  

• Onsdag d 10 august: Dialogmøde 
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3. Drøftelse af proces vedrørende revidering af tilskudsregelsæt for folkeoplysende for-

eninger 

Se bilag: 

- Tilskudsregelsæt for aftenskoler 

- Tilskudsregelsæt for folkeoplysende foreninger  

- Dagsordenspunkt til KFSU møde 

 

Center Sundhed, Kultur og Fritid har gennem de senere år i kontakten med foreninger og aften-

skoler oplevet, at det nuværende tilskudsregelsæt for de frivillige folkeoplysende foreninger ikke 

er hensigtsmæssigt. Forvaltningen foreslår derfor, at der indledes en proces for ændringer af til-

skudsregelsæt for frivillige folkeoplysende foreninger og tilskudsregelsæt for aftenskoler.  

Fritidsrådet skal drøfte tids-og procesplanen.   

 

Referat:  

 

Fritidsrådet drøftede tids-og procesplanen og deres oplevelser og holdninger til tilskudsreglerne.  

 

Rådet oplever ikke en generel utilfredshed i foreningerne. Om end der er plads til forbedringer 

både på aftenskole- og foreningsområdet  

 

Særlige opmærksomhedspunkter:  

- Ift processen  

o Opmærksomhed på at foreninger får god tid til at besvare spørgeskemaet  

 

- Stor forskel på pris for halleje  

- Leje af kunstgræsareal  

- Puljen for grønne området  

- Det bør undersøges hvordan selvorganiserede aktiviteter understøttes 

 

4. Principper for anlægsansøgninger (se procesplan i bilag) 

De seneste år har Kultur- og Fritidsudvalget i Rebild Kommune modtaget en række ansøgninger 

om tilskud til anlægsprojekter inden for kultur, fritid og idrætsområdet. Da der ikke er vedtaget 

nogen overordnet principper eller praksis for behandling af anlægsansøgninger til Kultur- og Fri-

tidsudvalget varierer sagsbehandlingen (både i finansieringsandel og i proces) fra ansøgning til 

ansøgning. Det kan derfor være fordelagtigt for alle parter så vel ansøgere som politisk fagudvalg 

og forvaltning med et fast princip og praksis for behandlingen af anlægsansøgninger. Således sik-

res en fair og ens sagsbehandling og i sidste ende at nye anlæg kommer borgerne og brugerne 

mest til gavn.   

Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til principper for anlægsansøgninger på kultur og 

fritidsområdet samt en procesplan for kvalificeringen af disse principper.  

Fritidsrådet skal drøfte emnet og kvalificere procesplanen.  
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Referat:  

Udkast til Byggeguide eftersendes med referat.  

 

Fritidsrådet drøftede emnet og kvalificere procesplanen. 

 

Fritidsrådet ser en stor nødvendighed for at vedtage en række principper og en fast proces for til-

skudsansøgninger til anlægsprojekter.  

 

Fritidsrådet mener at evidens og faglighed skal fylde mere i prioriteringen af hvilke anlægsprojek-

ter som opnår støtte.  

 

Fritidsrådet gør opmærksom på at store anlægsprojekter typisk kræver en kommunal medfinan-

sieringen for at kunne opnå opbakning fra fonde. Derfor bør man overveje hvornår et projekt er 

”modent” til at blive politisk behandlet.  

 

5. Orientering om bevægelsesmøde (se invitation i bilag) 

 

2. marts 2022 kl. 16.30 i Øster Hornumhallen og ved katbakken  

 

Jan Vestergaard og Julie Mackenhauer tilmeldte sig.  

 

6. Orientering om Fritidspræmiering  

Foreninger og aftenskoler har modtaget mail med opfordring til at indstille kandidater  

Annonce kommer på facebook og muligvis i Derudad  

Frist for indstillinger er 15. marts  

Fritidsrådet behandler indstillingerne 15. marts  

Fritidspræmiering finder sted den 26. april ved Støvring e-sport 

 

7. Orientering om valg til Fritidsrådet  

Primo marts igangsættes kommunikation omkring valget  

Frist for indstilling af kandidater 15. april 

Internt valg igangsættes om nødvendigt 19. april  

Valg og konstituerende møde den 11. maj 2022 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste møde  

Møde 2 om fremtidens fritidsråd: 8. marts 19.00-21.00 (lokation tilgår) 

Regulært møde (behandling af udviklingspuljen): 16. marts kl 19.00-21.00 (lokation tilgår)  

 


