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Referater fra:
Fritidsrådet den 30. april 2014 kl. 17.00 til 19.00 i Terndrup
Fritidsrådets dialogmøde med KFU den 6. maj 2014 kl. 16.30
til 17.30 i Terndrup
Fritidsrådet den 6. maj 2014 kl. 17.30 til 18.30 i Terndrup
Fritidsrådet den 30. april 2014 kl. 17.00 til 19.00 i Terndrup
Tilstede: Jette Vestergaard, Karen Margrethe Andersen, Carsten Mikkelsen, Peter Hjulmann, Bent
Højgaard, Henning Jensen, Svend Hørsmann, Flemming Østergaard, Louise Gammelholm (ref.).
Afbud: Flemming Knudsen, Niels Jørgen, Jens Enggaard, Ove Spanggaard, Vibeke Bøgh-Kristensen,
Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.

1) Nye medlemmer i rådet
Jf. rådets forretningsorden har der været afholdt valgt til rådet. Valget afholdes elektronisk pr. mails. Der
er tale om fredsvalg i år. Fritidsrådets medlemmer er pr. 1. maj 2014:
Fra idrætsområdet: Carsten Mikkelsen, Byrsted Hjeds Idrætsforening (genvalg), Peter Hjulmann,
Haverslev IF (genvalg), Flemming Knudsen, Rold Skov Golfklub (ny), Ove Spanggaard, IK FREM
Sønderup Suldrup (ny).
Fra spejderne: Jens Enggaard, FDF Sønderup (ikke på valg).
Fra aftenskolerne: Flemming Østergaard, AOF Rebild (ikke på valg) og Svend Hørsman, LOF Rebild (ny).
De hobbybetonede foreninger: Henning Jensen, Terndrup Lystfiskerforening (genvalg) og Bent Højgaard,
Naturvandrerne i Rebild (ikke på valg).
Ældrerådet har udpeget ny repræsentant til Fritidsrådet: Jette Vestergaard fra Skørping.
Handicaprådet udpeget ny repræsentant til Fritidsrådet: Vibeke Bøgh-Kristensen.
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Fra Ungdomsrådet: Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.
Et stort velkommen til de nye medlemmer. De skal endelig rette henvendelse til rådets sekretær Louise
Gammelholm, hvis de har spørgsmål eller savner baggrundsviden.
Det blev besluttet at vente med konstitueringen til næstkommende møde for at holde den afsatte
mødetid.

2) Behandling af indkomne ansøgninger til puljen
Der er endnu ikke uddelt midler fra 2014 puljen. Puljen er således på 60.000 kr.
Der er følgende ansøgninger til behandling:
1) Genbehandling af ansøgning om støtte til Petanqueanlæg i Øster Hornum. Rådet ønskede ved
første behandling yderligere informationer, som klubben nu har fremsendt.
2) Genbehandling af ansøgning fra bueskyttelauget. Foreningen ønsker deres ansøgning
genbehandlet, da de ikke kan finde egenfinansieringen og ønsker deres udgifter dækket 100%.
3) Ansøgning fra Aarestrup Rideklub, der ansøger om støtte til agility til heste (ny aktivitet, der
kræver nye redskaber).
4) Ansøgning fra Ungdomshusets Venner, der ansøger om støtte til Bowls Days 2014.
5) Ansøgning fra Frem Skørping Fodbold, der ansøger om støtte til afholdelse af
kommunemesterskaber. Ansøgningen er gået gennem KFU og det har ikke været muligt at få
klubben til at udfylde et formelt ansøgningsskema inden dagsorden skulle udsendes.
Ansøgningerne er vedlagt som bilag.
Det blev besluttet at vente med behandlingen af ansøgninger til næstkommende møde for at holde den
afsatte mødetid.

3) Drøftelse af indkommet forslag fra SIF om Erfragruppe
SIF har indsendt forslag til KFU omkring etablering af erfagruppe. Udvalget har videresendt forslaget til
fritidsrådet. Se vedlagte bilag.
Det blev besluttet at vente med behandlingen af henvendelsen til næstkommende møde for at holde den
afsatte mødetid.

4) Præmiering 2014: Valg af årets prisvinder + orientering om indstillinger til præmiering
Årets præmiering finder sted den 13. maj kl. 19.00 i Terndrup Idrætscenter.
Indstillinger til årets pris er vedlagt.
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Rådet valgte Rikke Veddum til årets vinder. Rådet ønsker at bemærke, at det var en utrolig svær
beslutning mellem kandidater, der alle fortjener anerkendelse for deres store arbejde i foreningslivet i
Rebild Kommune.

5) Drøftelse af dagsorden for dialogmøde med KFU 6. maj kl. 16.00
Rådet skal have dialogmøde med kultur og fritidsudvalget den 6. maj. I den forbindelse skal rådet
beslutte, hvilke tematikker, rådet ønsker at drøfte med udvalget.
Rådet besluttede følgende dagsorden:
1) Kort præsentation af fritidsrådets arbejde. Ved Carsten.
2) Lokaleudfordringer/ mangel på gratis lokaler f.eks. i Støvring. Introduceres af Svend.
3) Skolereformens betydning for foreningslivet. Introduceres af Flemming.
4) Hvad vil politikerne med foreningslivet og idrætten. Introduceres af Carsten.

Orienteringspunkter:
5) Orientering om generalforsamling
6) Orientering om Aktiv Ferie for Børn 2014
7) Orientering om halanalyse
Det blev besluttet at vente med orienterinspunkter til næstkommende møde for at holde den afsatte
mødetid.

8) Eventuelt
Fastlæggelse af kommende møder.
Næste møde blev sat til tirsdag den 6. maj kl. 17.30 direkte efter dialogmødet med KFU.
Det blev besluttet, at der fremadrettet skal serveres ostemadder til møder i rådet. I stedet for kage.
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Fritidsrådets dialogmøde med KFU den 6. maj 2014 kl. 16.30 til 17.30 i
Terndrup
Tilstede: Flemming Knudsen, Jens Enggaard, Carsten Mikkelsen, Svend Hørsmann, Flemming Østergaard,
Rasmus Rask, Peter Bak, Lene Aalestrup, Søren Konnerup, Klaus Anker, Lars Schou, Claus Holm, Louise
Gammelholm (ref.).
Afbud: Jette Vestergaard, Peter Hjulmann, Bent Højgaard, Henning Jensen Ove Spanggaard, Vibeke
Bøgh-Kristensen, Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.

1) Kort præsentation af fritidsrådets arbejde. Ved Carsten
Carsten præsenterede kort fritidsrådets arbejde.

2) Lokaleudfordringer/ mangel på gratis lokaler f.eks. i Støvring. Introduceres af Svend
Lokalerne ”Ovenpå” forsvinder, hvilket giver lokaleproblemer for aftenskoler og foreninger. Svend
lovede at lave en nærmere beskrivelse af problemets omfang og sende til udvalget.
Lars Schou bemærkede, at umiddelbart vil mødelokaler i det nye rådhus ikke kunne bruges af
foreningslivet.

3) Skolereformens betydning for foreningslivet. Introduceres af Flemming
Flemming spurgte til, om udvalget har viden om, hvorledes foreningslivet tænkes ind i den nye
skole, efter skolereformen.
Udvalget svarede, at ingen ved det endnu. Der bliver tale om individuelle løsninger på hver skole.
Løsninger der endnu ikke er fundet/ tilrettelagt. Det blev aftalt, at udvalget holder fritidsrådet
informeret og modsat.

4) Hvad vil politikerne med foreningslivet og idrætten. Introduceres af Carsten
En række udfordringer blev drøftet: Flytningen fra land til by, ”seniorbyrden”, Fritidsaftale
Nordjylland (Lene Aalestrup mener, at fritidsrådet bør deltage her).
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Fritidsrådet den 6. maj 2014 kl. 17.30 til 18.30 i Terndrup
Tilstede: Flemming Knudsen, Jens Enggaard, Carsten Mikkelsen, Svend Hørsmann, Flemming Østergaard,
Louise Gammelholm (ref.).
Afbud: Jette Vestergaard, Peter Hjulmann, Bent Højgaard, Henning Jensen, Ove Spanggaard, Vibeke
Bøgh-Kristensen, Asger Kjær Kristensen, Adam Vejle.

1) Konstituering
Jf. rådets forretningsorden har der været afholdt valgt til rådet. Valget afholdes elektronisk pr. mails. Der
er tale om fredsvalg i år.
Rådet konstituerede sig med Carsten Mikkelsen som formand og Svend Hørsmann som næstformand.
Carsten Mikkelsen og Peter Hjulmann er begge valgt for 1 år og er således på valgt igen i 2015.

2) Behandling af indkomne ansøgninger til puljen
Der er endnu ikke uddelt midler fra 2014 puljen. Puljen er således på 60.000 kr. Der er følgende
ansøgninger til behandling:
1) Genbehandling af ansøgning om støtte til Petanqueanlæg i Øster Hornum. Rådet ønskede ved
første behandling yderligere informationer, som klubben nu har fremsendt. Rådet bevilligede
8.000 kr.
2) Genbehandling af ansøgning fra bueskyttelauget. Foreningen ønsker deres ansøgning
genbehandlet, da de ikke kan finde egenfinansieringen og ønsker deres udgifter dækket 100%.
Rådet fastholdt bevillingen fra 2013 – dvs. uændret tilskud på 6.000 kr.
3) Ansøgning fra Aarestrup Rideklub, der ansøger om støtte til agility til heste (ny aktivitet, der
kræver nye redskaber). Rådet bevilligede 5.000 kr.
4) Ansøgning fra Ungdomshusets Venner, der ansøger om støtte til Bowls Days 2014. Rådet
besluttede at give afslag.
5) Ansøgning fra Frem Skørping Fodbold, der ansøger om støtte til afholdelse af
kommunemesterskaber. Ansøgningen er gået gennem KFU og det har ikke været muligt at få
klubben til at udfylde et formelt ansøgningsskema inden dagsorden skulle udsendes. Rådet
bevilligede 6.000 kr.
Ansøgningerne er vedlagt som bilag. I alt er således uddelt 19.000 kr. på dette møde.

3) Drøftelse af indkommet forslag fra SIF om Erfragruppe
SIF har indsendt forslag til KFU omkring etablering af erfagruppe. Udvalget har videresendt forslaget til
fritidsrådet. Se vedlagte bilag.
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Det blev besluttet at vente med behandlingen af henvendelsen til næstkommende møde for at holde den
afsatte mødetid.

4) Orienteringspunkter:
6) Orientering om Aktiv Ferie for Børn 2014
7) Orientering om halanalyse
Det blev besluttet at vente med orienteringspunkter til næstkommende møde for at holde den afsatte
mødetid.

5) Eventuelt
Fastlæggelse af kommende møder.
Næste møde blev sat til tirsdag den 12. august kl. 17.00 i Terndrup.
Punkt til næste møde: DM i Orienteringsløb.
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Kontaktliste for Fritidsrådet 2014
Navn

Mail

Telefon

Carsten Mikkelsen,

cam@lmo.dk

8728 2320

Byrsted Hjeds Idrætsforening.
Peter Hjulmann,

4094 2162
hjulmann@24online.dk

Haverslev IF.
Flemming Knudsen,

fk46consult@hotmail.com

Rold Skov Golfklub.
Ove Spanggaard,

olspanggaard@gmail.com

IK FREM Sønderup Suldrup.
Jens Enggaard,

98378094
28308112

jens.enggaard@mail.dk

FDF Sønderup.
Flemming Østergaard,

mail@flemmingostergaard.dk

AOF Rebild.
Svend Hørsman,

hoersman@yahoo.dk

LOF Rebild.
Henning Jensen,

jensenhenning56@gmail.com

Terndrup Lystfiskerforening.
Bent Højgaard,
Naturvandrerne i Rebild.

bghs@privat.dk

40356028

Jette Vestergaard,

jkvestergaard@gmail.com

98 75 00 55

Ældrerådet.
Vibeke Bøgh-Kristensen,
Handicaprådet.

thisen1952@hotmail.com

Asger Kjær Kristensen,

asgerkk97@gmail.com

Adam Vejle,
Ungdomsrådet.
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