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Referat – Fritidsrådet d. 12. december 2022 17.00-19.00  
Mødested: Skørping Idrætscenter   
Referent: Udviklingskonsulent og sekretær for Fritidsrådet Mads Rasmussen  
Indkaldt: Brian Nymann Christensen (Terndrup IF), Julie Mackenhauer (Løbeklubben Skovløbern 

Rold), Jonathan Linnemann (Støvring Son Taekwondo), Henrik Nyrup (DDS), Henrik 
Christensen (AOF), Jan Vestergaard (LOF)       

Afbud: Henrik Nyrup (DDS), Henrik Christensen (AOF) 
 
 
Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt  
2. Handleplanen – status og udgangs-

punktet (se bilag 1) 
Forvaltningen fremlægger og orienterer 
om det foreløbige arbejder og efter-
spørger input og perspektiver fra Fri-
tidsrådet. 

Fritidsrådet udtrykker ros til det foreløbige ar-
bejder.  
Forvaltningen arbejder videre og fremlægger et 
udkast til godkendelse i Fritidsrådet på møde 
den 2. februar.  

3. Udviklingspuljen – glemt ansøgning fra 
efteråret (se bilag 2) 
Ved en fejl blev en ansøgning til Fritids-
rådets udviklingspulje i efteråret glemt. 
Fritidsrådet skal behandle ansøgningen. 

Fritidsrådet vælger at give afslag på ansøgnin-
gen. 
Fritidsrådet opfordrer til at foreningen søger 
lokaletilskud til at dække projektet i første om-
gang. Hvis projektet har behov for materialer, 
opfordrer Fritidsrådet til at foreningen søger 
puljen til foråret.  

4. Orientering fra forvaltningen 
- Udarbejdelse af nye tilskudsregler  
- Udarbejdelse af nye retningslinjer 

og principper for anlægsansøgnin-
ger under kultur og fritid 

Tilskudsregler:  
Fritidsrådet mener, at foreningerne som invite-
res til at bidrage til tilskudsreglerne blandes. Så 
forskellige aktivitetstyper får indsigt i hinan-
dens udfordringer og oplevelser. Man bør ikke 
lave en proces hvor foreningerne opdeles i 
grupper (aktivitetstyper).   
 
Fritidsrådet opfordrer til at forvaltningen laver 
mindre lokale møder, hvor foreninger har mu-
lighed for at byde ind med perspektiver til til-
skudsregler.  
Det er væsentligt at forvaltningen husker at 
stille specifikke og konkrete spørgsmål. 
Konsekvenserne for nye regler skal være tydeli-
ge.  
Fritidsrådet udtrykker bekymring for at nye 
tilskudsregler vil forværre forholdene for fore-
ningerne.  



Side 2 af 2

  
5. Eventuelt  Hvordan sikres flere opstillede til valget til fri-

tidsrådet? 
- Større indsats på sociale medier  
- Fritidsrådet skal være ambassadører 

for rådet.  
- Fritidsrådet skal udbrede rådets ar-

bejde til foreninger og personer i 
deres netværk  

- I forbindelse med forvaltningens 
møde med flere foreninger, vil for-
valtningen aflevere flyvers om rådet.  

- Annonce i DerUdAd  
 
Fritidsrådet forslår at foreninger inviteres ind til 
rådets møder.  
Forvaltningen vil arbejde videre på dette.  

Næste møde  
Møde 9. februar (skal flyttes) 
Møde 13. marts 
GF og valg 8. maj 

Møde den 9. februar flyttes til 2. februar 17.00-
18.30. Forvaltningen arbejder på at invitere 
FREM Suldrup på dialogmøde i forbindelse med 
mødet. Mødet afholdes forventeligt i Stensbo-
hallen.   

 


