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Handling bag ordene  

Fritidsrådets handleplan 2022-2026 

 

Fritidsrådet i Rebild Kommune har på baggrund af en udviklingsproces vedtaget en handleplan for Fritidsrådets arbej-

de i den indeværende byrådsperiode. Handleplanen skal være rettesnor for Fritidsrådets virke med konkrete målbare 

mål.  

 

Handlingsplanen tager udgangspunkt i Rebild Kommunes Vision 2035 og Rebild Kommunes Politik Oplevelser, Fritid og 

Fællesskaber, og har til formål, at sætte konkrete initiativer bag Visionen og Politikken (Tabel 1). Formålet med initia-

tiverne er at sikre et bæredygtigt og blomstrende fritidsliv i kommunen. Derudover skal handleplanen bruges som 

udgangspunkt for dialog med - og anbefalinger til - Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget i Rebild Kommune.    

 

Handleplanen vil med sine 4 fokusområder, henvende sig til fritidslivet i hele Rebild Kommune både geografisk set og i 

forhold til aktivitetstyper og lokale potentialer 

 

De 4 fokusområder: 

1. Naturen som aktivitetsarena 

2. Moderne og tidssvarende fritidsfaciliteter 

3. Det sociale sigte 

4. Geografisk brede og øget samarbejde på tværs 

 

Handlingsplanen er blevet formuleret på baggrund af flere drøftelser, både internt, med forvaltningen og med de re-

spektive baglande. Fritidsrådet vil løbende evaluere og følge op på de konkrete mål og om nødvendigt omprioritere 

for, at sikre fokusområdernes indfrielse.  
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REBILD 
KOMMUNE 
VISION 
2035 

Naturen Fyrtårne Sammenhængskraft 

REBILD 
KOMMUNE  

POLITIK 

Oplevel-
ser, fritid 
og fælles-
skaber 

Benytte naturen, kulturen og fritidslivet som 

en arena for sundhedsfremme og forebyggelse. 

Nem adgang til at bruge naturen aktivt. 

Mangfoldigt og varieret aktivitetsudbud samt 

gode forhold til at dyrke fritidsinteresser 

uanset forudsætning, niveau og ambition. 

Støtte et kultur- og fritidsliv, hvor der er plads 

til såvel unge som ældre, til bredde og elite. 

Fremme initiativer, der understøtter børn og 

unges møde med kunst og kultur. 

Samle kultur- 

og fritidstilbud 

centrale steder 

i kommunen, 

for at opnå 

bedre udnyttel-

se af ressour-

cer og dermed 

højne kvalite-

ten. 

Understøtte formel-

le og uformelle 

fællesskaber. 

Nye kombinationer 

mellem natur, 

kultur og fritid. 

Understøtte lige 

muligheder for at 

dyrke naturen, 

fællesskabet og 

foreningerne. 

Understøtte 

lige mulighe-

der for at 

dyrke natu-

ren, fælles-

skabet og 

foreningerne. 

Adgang til 

fritidsaktivite-

ter i nærmil-

jøet. 

Anerkende 

frivillige. 

Styrke samar-

bejdet med 

frivillige i 

udviklingen af 

kultur- og 

fritidsområdet. 

FRITIDS-
RÅDETS  

Handle-
plan 

Tilskud til foreninger og aktører som har til 

hensigt at skabe aktiviteter i naturen. 

Støtte til foreninger, lokale aktører mf. som 

ønske at skabe moderne og tidssvarende 

fritidsfaciliteter. 

Rådgivningsmuligheder i forbindelse med 

ansøgning om eksterne midler. 

Bedre og flere frit tilgængelige faciliteter i 

naturen. 

Facilitere lokale udviklingsprocesser for haller, 

foreninger, selvorganiserede aktører med flere. 

 Tidssvarende 

tilskudsmuligheder 

som også tilgodeser 

spontan og selvor-

ganiseret aktivitet. 

Støtte op om 

lokale events. 

Bedre og mere 

kommunikation 

mellem udvalg 

og Fritidsråd. 

Mere inddragel-

se af fritidsrå-

det medindfly-

delse gennem 

orientering og 

hyppigere 

høringer. 

FRITIDS-
RÅDETS  

Anbefaling 
til byråd 
og udvalg 

Prioritere initiativer der tilgodeser faciliteter i naturen, tilgænge-

lighed til naturen, events og oplevelser i naturen, og kommunes 

store potentialer for outdoor aktiviteter. 

At der laves politik/strategi/formulering omkring hvordan man 

samlet set vil arbejde med udviklingen af faciliteterne i kommu-

nen, herunder en plan for finansiering af anlægsprojekter via 

eksterne kilder. 

Prioritere fritidsaktiviteter med socialt 

sigte. 

FRITIDS-
RÅDETS  

Målbare 
mål 

Borgernes aktivitet og benyttelse af faciliteter i 

forhold til sammenlignelige kommuner. 

Borgerens oplevede tilgængelighed af facilite-

ter. 

Antal fysiske aktive i naturen pr. aldersgruppe. 

Antal nye frit tilgængelige faciliteter i naturen. 

1:4-princip for kommunal:ekstern finansiering 

af anlæg på fritidsområdet. 

Antal outdoor 

sportevents og 

antal deltagere 

Antallet af udsatte borgere som 

deltager i foreninger og aftenskoler. 

Antallet af lokale initiativer og pro-

jekter som igangsættes i kommunen. 

Antallet af borgere som får fritidspas 

og som 3 måneder efter opstart er 

aktive i foreningslivet  
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De 4 fokusområder  

1. Naturen som aktivitetsarena  
Rebild Kommune skal styrkes yderligere som outdoor destination til glæde for både egne borgere og aktive turister. 

Dette igennem understøttelse af friluftliv/outdoor med udgangspunkt i kommunens største potentialer (skove, bakker, 

søer) med etablering stisystemer, mødesteder og anden nødvendig infrastruktur, så antallet af selvorganiserede, for-

eningsaktive og eventdeltagere øges i alle aldersgrupper i kommunen. Dette i samarbejde med hallerne, foreningsli-

vet, selvorganiseret og private aktører og nabokommuner.  

Fritidsrådet vil via Start- og Udviklingspuljen yde tilskud til foreninger og aktører som har til hensigt, at skabe aktivi-

teter i naturen. Vi vil arbejde for, at skabe bedre og flere frit tilgængelige faciliteter i naturen og støtte op om lokale 

events. Desuden vil vi arbejde for tidssvarende tilskudsmuligheder som også tilgodeser spontan og selvorganiseret 

aktivitet. 

Fritidsrådet vil måle på: 

- Antal fysiske aktive i naturen i hver aldersgruppe 

- Antal outdoor events og antal deltagere 

- Antal nye frit tilgængelige faciliteter i naturen (stier, mødesteder, faciliteter til udendørs træning mv) 

Anbefaling til byråd og udvalg 

- Prioritere initiativer der tilgodeser faciliteter i naturen, tilgængelighed til naturen, events og oplevelser i natu-

ren, og kommunes store potentialer for outdoor aktiviteter. 

  

2. Moderne og tidssvarende fritidsfaciliteter  
Fritidsfaciliteter skal tænkes i en ny kontekst. Målrettet prioritering af udviklingen af fritidsfaciliteterne i kommunen er 

nødvendig, så faciliteterne opdateres med udgangspunkt i den tilgængelig viden og forskning indenfor området, her-

under, at faciliteterne opdateres med udgangspunkt i den demografiske sammensætning i området, de lokale poten-

tialer og nyeste viden om hvordan mennesker motiveres til og fastholdes i fysisk aktivitet. For at realisere disse mål 

kraver det en stor indsats fra kommunen, foreningerne, aftenskolerne, private aktører mv. særligt med indhentning af 

ekstern finansiering.  

Fritidsrådet vil via Start- og Udviklingspuljen yde støtte til foreninger, lokale aktører mf. som ønske, at skabe mo-

derne og tidssvarende fritidsfaciliteter. Vi vil facilitere lokale udviklingsprocesser og hjælpe til udvikling af rådgiv-

ningsmuligheder til foreninger, aftenskoler, selvorganiserede aktører og selvejende institutioner i forbindelse med 

ansøgning om eksterne midler.  

Fritidsrådet vil måle på: 

- Fælles og enkeltvis rådgivning af foreninger, grupperinger og haller ift, at gøre deres tilbud og faciliteter mere 

relevante for borgerne. 

- Borgernes oplevede tilgængelighed af relevante faciliteter. 

- Borgernes aktivitet og benyttelse af faciliteter i forhold til sammenlignelige kommuner. 

- At der for hver 1 kommunal krone til anlægsmidler på fritidsområdet indhentes 4 kroner fra eksterne finansie-

ringskilder (statslige puljer, private fonde, kommercielle samarbejder mv.). 

Anbefaling til byråd og udvalg 

- At der laves en strategi for, hvordan man samlet set vil arbejde med udviklingen af faciliteterne i kommunen, 

herunder en fælles plan for finansiering af anlægsprojekter via eksterne kilder. 

- At prioritere moderne og tidssvarende Fritidsfaciliteter. 
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3. Det sociale sigte  
Fritids- og foreningslivet er en unik arena til at fremme folkesundheden i et socialt øjemed. Det aktive foreningsliv 

indbyder til sunde og meningsfulde fællesskaber og aktiv deltagelse for alle aldre og målgrupper. Fritidslivet rummer i 

denne forbindelse mange potentialer og derfor ønsker Fritidsrådet, at skabe et større socialt fokus i og med forenin-

gerne.   

Fritidsrådet vil styrke samarbejdet omkring Fritidspasset. Vi vil indgå i arbejdet omkring lokale initiativer som ”en-

somhedsprojektet” og ”Flere med” og styrke samarbejdet med de sociale frivillige foreninger. 

Fritidsrådet vil måle på: 

- Antallet af udsatte borgere som deltager i foreninger og aftenskoler. 

- Antallet af lokale initiativer og projekter som igangsættes i kommunen.  

Anbefaling til byråd og udvalg 

- At prioritere fritidsaktiviteter med socialt sigte.  

 

4. Geografisk spredning og øget samarbejde på tværs  
Fritidsrådet skal være ”dem de andre vil lege med”, men også facilitere og styrke samarbejder på tværs af geografi, 

forvaltninger, råd, foreninger, institutioner med flere. Fritidsrådet skal tænke ud af boksen, være åbne og skabe mu-

lighederne for at nye kreative tværgående samarbejder kan opstå.  

Fritidsrådet vil skabe rum for dialog og netværk mellem de små landsbyer og facilitere fælles indsatser. Vi vil øge 

borgernes kendskab til Fritidsrådet gennem flere ”gode historier” på sociale medier og mere synlighed ved større 

tværgående foreningsaktiviteter. Vi vil arbejde for at gode foreningsfællesskaber og fritidsfaciliteter er tilgængelig i 

hele kommunen og for alle kommunens borgere, også i de små landsbyer. Vi vil desuden undersøge hvor og hvordan 

foreninger og aftenskoler, med økonomisk og faglig støtte kan supplere de kommunale tilbud. Sidst vil vi øge samar-

bejdet med Kultur-, Fritids og Sundhedsudvalget og andre råd.  

Fritidsrådet vil måle på: 

- Antal tilgængelige fritidsaktiviteter indenfor 5 km radius i hver landsbyer under Landsbyrådet. 

- Flere fælles initiativer  

- Antal samarbejder mellem landsbyer under Landsbyrådet der sikrer tilgængelige fritidsaktiviteter på tværs af 

nabolandsbyer. 

- Antal samarbejder på tværs af kommunale tilbud, foreninger, aftenskoler. 

- Antal opstillede til valg til Fritidsrådet i hver valgperiode. 

Anbefaling til byråd og udvalg 

- At styrke samarbejdet mellem Fritidsrådet, Lokalråd, Landsbyråd, foreninger, aftenskoler og andre relevante 

aktører om, at sikre relevante fritidstilbud i kommunens landsbyer. 

- At styrke kommunikation mellem Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget og Fritidsrådet med mere inddragelse 

af Fritidsrådet og medindflydelse gennem orientering og hyppigere høringer. 

 

Efterord – de næste skridt  

Fritidsrådet vil ultimo 2022 iværksætte handleplanen. Den 10. august 2022 afholdes dialogmøde mellem Fritidsrådet 

og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, hvor handleplanen vil blive drøftet. Fritidsrådet vil ved denne lejlighed med 

baggrund i handleplanen fremlægge en række anbefalinger til udvalget. Handleplanen vil løbende i perioden blive 

evalueret.  
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Fritidsrådet i Rebild Kommune 2022 

 

Henrik Nyrup  

Repræsentant fra Det Danske Spejderkorps i Støvring 

 

Brian Nymann Christensen  

Repræsentant fra Terndrup Idrætsforening 

 

Julie Mackenhauer  

Repræsentant fra Løbeklubben Skovløberne Rold 

  

Jonathan Linnemann  

Repræsentant fra Støvring Son Taekwondo 

 

Henrik Christensen  

Repræsentant fra AOF 

 

Jan Vestergaard  

Repræsentant fra LOF  

 

 

 


