Referat

Fritidsrådet den 7. oktober 2014 kl. 17.00 til 19.00 i
Terndrup
Tilstede: Jette Vestergaard, Carsten Mikkelsen, Bent Højgaard, Henning Jensen, Jens Enggaard,
Flemming Østergaard, Louise Gammelholm (ref.).

Afbud: Peter Hjulmann, Flemming Knudsen, Ove Spanggaard, Svend Hørsmann, Vibeke Bøgh-Kristensen,
Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.

1) Behandling af indkomne ansøgninger til puljen

Rådet har på tidligere møder i 2014 uddelt følgende:

Landsbystafet 2014

Landsbyrådet

5.000 kr.

Kommunemesterskab i fodbold

Frem Skørping fodbold

6.000 kr.

Agility for heste

Aarestrup rideklub

5.000 kr.

Petanquebane i Østerhornum

Petanqueklubben

8.000 kr.

Tilbud til kræftramte mænd
Total
Tilbage i puljen pt.

AOF Rebild

5.000 kr.
29.000 kr.
31.000 kr.

Forvaltningen har til dette møde modtaget følgende ansøgninger:

1) Støvring Håndbold ansøger om 10.000 kr. til ”Super Train”. Rådet bevillinger 0 kr./ giver afslag.
2) Ansøgning fra Haverslev – en støtteforening omkring legepladen - ansøger om 15.000 kr. til et
”rullepølse” legeredskab. Rådet bevillinger 0 kr./ giver afslag og henviser til byzonebypuljen.
3) Støvring Svømmehal ansøger om specielle redskaber til gigtramte, når de skal træne i vand, - de
ansøger om 18.245 kr. Rådet bevillinger 9.000 kr.
4) Aarestrup Gymnastik foreninger ansøger om 10.000 kr. til opstart af ”Aktiv Fritid”. Rådet
bevillinger 0 kr./ giver afslag.
5) Skørping Klatreklub ansøger om 10.000 kr. til etablering af klatrevæg. Rådet bevillinger 5.000 kr.
6) Ravnkilde Bridgeklub, Bueskytteforeningen, Hamespejderne, rideklubben og den lokale skole
ansøger i fællesskab om tilskud til opstart af samarbejdsprojekt. De ansøger om 8.000 kr. Rådet
bevillinger 0 kr./ giver afslag.
7) Bælum Hallen ansøger om støtte til at udbyde ny aktivitet i hallen – bordtennisborde. De ansøger
om 12.000 kr. Rådet bevillinger 6.000 kr.
8) FDF Støvring ansøger om 2.500 kr. til indkøb af Gøglerudstyr. Rådet bevillinger 2.000 kr.
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9) Skørping Triatlon Klub ansøger om støtte til ekstra træning af aspiranter – de ansøger om
13.303,50 kr. Rådet bevillinger 1.000 kr. til balancekegler.
10) Ryttergården i Ravnkilde ansøger om 12.000 kr. i støtte til energirenovering. Rådet bevillinger 0
kr./ giver afslag.

På dette møde har rådet således uddelt 23.000 kr. På tidligere møder i 2014 er der uddelt 29.000 kr. I alt
er der i 2014 uddelt 52.000 kr. og der er således 8.000 kr. tilbage i puljen 2014.

Rådet ønsker, at KFU gøres opmærksom på den store interesse og behov, der udvises fra kommunens
godt 130 idræts- og fritidsforeninger, aftenskoler, samt fra kommunens haller og anlæg, i forhold til
rådets udviklingspulje. Puljen på 60.000 kr. rækker ikke langt.

2) Opsamling på DM i Orienteringsløb 2017
Rold Skov Orienteringsklub har rettet henvendelse til Center Kultur og Fritid, da Dansk OrienteringsForbund har tildelt klubben danmarksmesterskabet i sprintorientering og langdistanceorientering i foråret
2017.
Et dobbelt danmarksmesterskab i en ”DM-Weekend” er en markant begivenhed, der tiltrækker den
danske elite af orienteringsløbere med op imod 1000 deltagere i alle aldre. Hertil kommer tilskuere og
presse.
Danmarksmesterskabet har således mulighed for at skabe en væsentlig omsætning hos det lokale
erhvervsliv og overnatningssteder. Samtidig giver mesterskabet, i kraft af sin karakter som motion og
idræt i naturen, en meningsfuld profilering af Rebild Kommune og de lokale naturværdier. Forinden selve
DM-weekenden i 2017 forventer klubben desuden en afledt effekt i form af træningslejre og lignende op
til.
Forud for arrangementet venter der klubben en del forberedende arbejde i forhold til kortproduktion og
rutetegninger m.v., samt arbejde omkring blandt andet markedsføring. Derfor ansøger klubben om en
støtte på 102.050 kr. fordelt over en 4-årig periode:

2014: 34.800 kr.
2015: 9.500 kr.
2016: 22.500 kr.
2017: 35.350 kr.
Et kommunalt tilskud af denne større vil, jf. vedlagte materiale fra klubben, udgøre cirka 59 % af de
samlede korttegningsudgifter på 112.550 kr. og 14 % af det samlede budget for DM-Weekenden på
248.000 kr. Klubben oplyser, at de forventer at kunne finde den resterende finansiering gennem andre
relevante sponsorer.

Fritidsrådet har en pulje på 60.000 kr. årligt til udvikling af nye aktiviteter.
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Sagen er tidligere behandlet på KFU, der har besluttet: ”Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til
udtalelse og indstilling fra Fritidsrådet, hvorefter den genoptages. Kultur- og Fritidsudvalget er indstillet
på at matche tilskud fra Fritidsrådet. Omfanget heraf fastlægges i den fornyede behandling af sagen.”

Fritidsrådet drøftede den 12. august eventen og beslutningen i KFU: Fritidsrådet synes det er et god
projekt, som rådet bakker meget op omkring. Et DM i Orienteringsløb må siges at passe perfekt ind i
Rebild Kommunes natur og fritidsliv. Fritidsrådet råder dog kun over en meget begrænset pulje på kun
60.000 kr. årligt, hvortil rådet modtager ansøgninger for langt større beløb. Dette event vil tage for stor
en stor del af fritidsrådets budget, og gøre det svært at løfte andre projekter og initiativer blandt
kommunens cirka 130 godkendte foreninger, samt aftenskolerne, de uorganiserde grupper og andre.
Fritidsrådet vurderer, at events af denne størrelse hører under KFUs budget. Fritidsrådets beslutning blev
meldt tilbage til KFU.

Seneste i sagen: KFU har på seneste møde besluttet: Udvalget bakker fuldt op om projekt, og bevilger
midler til eventen som ansøgt: http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/122/3803

Rådet udtrykker tilfredshed med, at KFU bakker op om det gode initiativ.

3) Drøftelse omkring Landsbystafet
Landsbyrådet, Kulturrådet og Fritidsrådet i Rebild Kommune iværksatte i foråret 2014 projekt
”Landsbystafet 2014”

Med en opfordring og udfordring til at medvirke i ”Landsbystafet 2014” ønskede de tre råd at gøre en
særlig indsats for at fremme udvikling og sammenhængskraft i en landsby eller et lokalområde.
”Landsbystafetten gives til en landsby, hvor frivillige, ildsjæle og kunstnere i fællesskab gør en
ekstraordinær indsats for at løfte et lokalområde - gerne med afsmittende virkning i forhold til andre
landsbyer. Landsbystafetten er en samlet pulje på 50.000 kr., som tildeles en landsby eller et
lokalområde til at realisere deres projekt.”

I 2014 blev landsbystafetten tildelt Kgs. Tisted, som med projektet ”Oaser for folk og fæ” lagde op til at
skabe sammenhængskraft og nye relationer i lokalsamfundet gennem samarbejde om at pleje naturen;
gøre en indsats for de vilde bier og andre insekter, som er vitale for et varieret dyre og planteliv.

Erfaringerne fra Landsbystafet 2014 skal samles og indgå som inspiration for Landsbystafet 2015 – og for
alle andre interesserede landsbyer og lokalområder.

Som bilag er vedhæftet er en samlet pdf-fil med Kgs. Tisteds folder om projektet samt div. presseomtaler
og screen shots fra hjemmesider, hvor projektet har været omtalt.

Landsbyrådet, Kulturrådet og Fritidsrådet anmodes om at drøfte erfaringerne fra Landsbystafet 2014 med
henblik på processen for Landsbystafet 2015.
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Rådet drøftede sagen og besluttede, at til trods for et godt initiativ, vil rådet ikke bidrage økonomisk til
landsbystafetten fremadrettet. Fritidsrådets udviklingspuljen er beskeden i størrelse og midlerne skal gå
til idræts- og fritidsforeningers nye initiativer. Rådet bakker meget op omkring Landsbyrådets arbejde og
initiativet omkring landsbystafetten.

4) Orienteringer om løst og fast - kort om:

•

Kunstgræsbaneprojekt

•

Digitaliseringsprojekt

•

Foreningerne ind i skolen temaaften

•

Flemmings projekt

•

Budget

Rådet tog orienteringerne til efterretning.

5) Eventuelt
Fastlæggelse af næste mødedato.

Næste møde i Fritidsrådet blev sat til tirsdag den 9. december kl. 17.00 til 19.00 i Terndrup. På mødet
afholdes julehygge med let mad og en enkelt øl ☺.
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