
Sport & Fritid 
 

Folkeoplysningsudvalgets 252. møde torsdag den 22. juni 2017 kl. 17.30 

på Rådhuset, lokale 390   

 

Referat 
 

Referent: Toke Stobberup 

Pkt. 

 

Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsorden 

Bilag vedlagt 

Godkendt Formanden 

2 Godkendelse af referat fra 

mødet 18. maj 2017  

Bilag vedlagt  

Godkendt Formanden 

3 Meddelelser fra formanden Afbud: Steen B. Andersen, Lisbeth Lauersen, 

Per B. Rasmussen, Keld Kjeldahl, Merete Raun 

Poulsen 

 

Sang: Rabih Azad-Ahmad medbringer sang til 

næste møde. 

Formanden 

4 Foreningskonsulenternes 

halvårsrapport – første 

halvår 2017 

Bilag vedlagt 

Godkendt  Sport & Fritid 

5 Fordeling af aktivitetsstøt-

te 2017 

Bilag vedlagt 

Udvalget kunne tilslutte sig Sport & Fritids 

indstilling. 

 

Sport & Fritid 

6 Lokaletilskud forår 2017 

Bilag vedlagt 

Udvalget tog Sport & Fritids indstilling til efter-

retning.   

Sport & Fritid 

7 FO-forsøgspulje 

Bilag vedlagt 

Udvalget kunne tilslutte sig indstillingen fra 

underudvalget og Sport & Fritid.  

 

Troels Vestergård deltog ikke i behandlingen 

af punktet pga. inhabilitet.  

Sport & Fritid 

8 Opfølgning på FO-

forsøgspulje 

Udvalget ønsker en tæt opfølgning samt erfa-

ringsudveksling i forhold til projekterne. Ud-

valget foreslår, at første evaluering bliver ca. 

et halvt år efter tilskuddet bliver bevilget. Dvs. 

i løbet af foråret 2018. Dernæst vil der blive 

foretaget en evaluering i foråret 2019 med 

henblik på at vurdere om projekterne kan 

komme med i den almindelige ansøgningsrun-

de i efteråret 2019.  

 

Evalueringspunkterne meldes ud sammen med 

bevillingsbrevet.  

Udvalget foreslår at følgende punkter indgår i 

evalueringen: 

 



 Vurdering af medlemsgrundlaget for de 

nye klubber – Herunder hvordan klub-

berne rekrutterer medlemmer.  

 Hvilke målgrupper klubberne har fat i.  

 Hvordan klubbernes profil og aktiviteter 

spiller en rolle i forhold til rekruttering 

af medlemmer. 

 Klubberne inviteres endvidere til selv at 

bidrage med evt. øvrige fokuspunkter 

de ønsker skal indgå i evalueringen.  

 Folkeoplysningsudvalget forudsætter, 

at klubforsøgene vil stille sig til rådig-

hed overfor folkeoplysningsudvalget og 

de øvrige klubber i forhold til at dele 

deres viden og erfaringer i forhold til 

opstart af nyt klubtilbud og aktiviteter 

og rekruttering af medlemmer. 

9 Den Lokale Udviklingspulje  

Aarhus MTB 

Bilag vedlagt 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Sport & Fritid 

10 Den Lokale Udviklingspulje  

FC Bøgeskov 

Bilag vedlagt 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Sport & Fritid  

11 Eventuelt - Rådmanden orienterede om en god dia-

log mellem politi, kommune og jet-ski 

brugere i forhold til havnen. Der er 

etableret en forening for jet-ski bruge-

re, som gerne vil arbejde for ordentlig 

opførsel hos medlemmer og jet-ski 

brugere i forhold til øvrige brugere af 

vandet og havnen.  

- Steen Devantier orienterede om at 

daghøjskolerne netop har været med til 

at uddanne de første kursister på Den 

Kombinerede Ungdomsuddannelse. Der 

var et ønske i udvalget om på et sene-

re tidspunkt at høre mere om dette til-

tag.  

Formanden  

Mødet sluttede kl. 18  

 

Tilstedeværende: Rabih Azad-Ahmad, Hans Skou, Jette Jensen, Torben Dreier, Egon Poulsen, 

John Kornmaaler, Bent Sejersen, Anett. S. Christiansen, Erik Vigsø, Inge Lise Johansen, Troels Ve-

stergaard (deltog ikke i pkt. 7), Steen Devantier 

 

Fraværende: Steen B. Andersen, Lisbeth Lauersen, Lars Boje Mathiesen, Per B. Rasmussen, Kim 

R. Madsen, Karsten Bruun, Ingelise Pedersen, Keld Kjeldahl, Merete Raun Poulsen. 

 

Øvrige tilstedeværende: Heidi Lytje Oehlers (pkt. 4), Niels Rask, Morten Pedersen, Toke Stobbe-

rup (ref.)  

 


