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Ref.: Louise Gammelholm Poulsen
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Fritidsrådet: Referat af torsdag den 30. november
2017 kl. 18.00 på Terndrup Kro
Tilstede: Flemming Knudsen, Helge Søgaard, Jens Enggaard, Svend Hørsman, Carsten Mikkelsen, Jette
Vestergaard, Joan Thuemann Madsen, Henrik Nyrup, Lars Halvorsen, Louise Gammelholm.

Afbud: Thomas Thomasen.

1) Debat omkring rådets sammensætning og organisering
Link til Mariagerfjord, Vesthimmerland og Jammerbugt for informationer omkring organisering,
vedtægter og valg til deres Fritidsrådet (nogle steder kaldet foreningsråd eller
folkeoplysningsudvalg):

https://www.jammerbugt.dk/borger/kultur-fritid-og-landdistrikt/fritid/folkeoplysningsudvalget-fou/
http://www.vesthimmerland.dk/kultur-fritid-og-turisme/fritidsliv/fritidsraadet/
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Raad-udvalg-og-naevn

Læs vores egne vedtægter her:

http://rebild.dk/borger/kultur-fritid-og-frivillig/fritidsraadet

Debatten var en lille opvarmer i forhold til ”den store debat”, der skal tages næste år i forhold til en
fritidspolitik for Rebild Kommune. Fritidsrådet drøftede store og små ideer til potentielle ændringer.

Ideer og tanker i ikke-prioriteret rækkefølge:
-

Forretningsorden skal indeholde noget omkring suppleanter.

-

Måske sammensætningen af Fritidsrådet kunne være anderledes.

-

Måske der kunne være ad hoc medlemmer.

-

Hvorfor ungdomsråd, handicapråd og ældreråd?

-

Forretningsorden trænger til en gennemskrivning.

-

Måske en 4 årig valgperiode.

-

Måske valg ved et årligt årsmøde.
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-

Hallerne kunne få en repræsentant med.

Rådet besluttede, at organisering skal være et punkt til næstkommende møde, samt at organisering
skal drøftes med KFU på det kommende dialogmøde (sammen med det allerede besluttede).

2) Status fra konferencegruppen (fast punkt på dagsorden)

Helge har givet følgende status:

Indlægsholdere:
Vi har nu alle indlægsholdere på plads - idet Thomas Bach/DIF og Jens Nielsen/Støvring Gymnasium
også er med.
Hermed er alle endeligt bekræftet.
Foreslår at Konferenceudvalget lige vender Lynge Jakobsen rolle i panelet, når vi holder møde i
januar(se efterfølgende), men han kan formentlig altid bookes mod honorar..

Presse:
Jeg har fået lovning på en stor artikel i Nordjyske i ugen op til jul med budskabet om konferencen og
et stærkt hold på scenen. Jeg laver tekst og billeder m/borgmesteren i løbet af næste uge.

Økonomi:
Ida Aukens sekretær oplyst at vi alene skal betale for en overnatning.
Jan Ejlsted er helt gratis, da han skal deltage i et møde med borgmesteren dagen efter
Thomas Bach er også gratis - måske en overnatning
Jens Nielsen er helt gratis.
Transfer lufthavn t/rt kan vi jo selv arrangere.

Vi har dermed indtil nu disponeret følgende beløb i budgettet på kr. 50.000.
Comwell lokale 15.000
Comwell forplejning kr. 19.500 (kr. 130 pr,. deltager x 150 - kan variere)
Comwell værelser kr. 2.700 (max. ved 3 overnatninger)
I alt kr. 37.200.

Next step:
Nu holder vi juleferie, men konferenceudvalget indkaldes senere til et møde i januar, hvor vi skal
kigge på følgende:

• Fintuning af overskrift
• Lynge J's rolle
• Afvikling af aftenen
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•

Mediator/konferencier

•

Markedsføring

Rådet kvitterede for status med ”Godt arbejde!”

Gruppen arbejder videre efter jul.

3) Dialogmøde med KFU (fast punkt på dagsorden)

Efter nytår består Kultur- og Fritidsudvalget af nye medlemmer og ny formand. Derfor er første møde
dedikeret til at klæde dem på og efterfølgende skal de beslutte rækkefølgen for kommende
dialogmøder. Herefter får vi en melding.

4) Eventuelt.

-

Næste mødedato blev sat til onsdag den 31. januar kl. 17.00 i Skørping Idrætscenter.
God jul og godt nytår.
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