
Sport & Fritid 
 

Folkeoplysningsudvalgets 253. møde torsdag den 31. august 2017 kl. 

17.30 på Rådhuset, lokale 390   

 

Referat 
 

Referent: Toke Stobberup 

Pkt. 

 

Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsorden 

Bilag vedlagt 

Troels Vestergaard efterspurgte sag om Ad-

ministrative retningslinjer for FO-klubberne 

på dagsordenen. 

Sport & Fritid forventer at de kommer på 

mødet i september. Plan for den videre pro-

ces udsendes med referatet.  

 

Steen B. Andersen efterspurgte sag vedr. 

serviceeftersyn af regler for handicapunder-

visning i aftenskoleregi.  

S&F kunne oplyse at denne sag stadig er i 

proces, men at det forventes, at der kan ori-

enteres om den på FOU-mødet i september.  

 

Udvalget kunne herefter godkende dagsor-

denen.  

Formanden 

2 Godkendelse af referat fra 

mødet 22. juni 2017  

Bilag vedlagt  

Godkendt Formanden 

3 Meddelelser fra formanden Afbud: Steen Devantier, Inge Lise Johansen, 

Kim R. Madsen, Keld Kjeldahl 

 

Sang: Steen B. Andersen medbringer sang til 

næste møde. 

 

Valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 

2018-2021 finder sted den 12. december 

2017 mellem 17.30 og 19.30.  

Formanden 

4 Orientering om Tangkrog-

området 

Bilag vedlagt 

Søren Clausen (S&F) orienterede om de nu-

værende planer for området samt den kom-

mende proces for arbejdet med Tangkrogom-

rådet.  

 

Udvalget havde følgende bemærkninger til 

orienteringen: 

 Planerne er tegnet på rensningsan-

læggets præmisser.  

 Det kunne være en fordel at skille de 

frivillige ud, så de kommer væk fra 
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fonden der driver lystbådehavnen. De 

oplever at de bliver presset fra Fon-

dens side. 

 Det kunne være en ide, at man etab-

lerer et klubområde under S&F i 

Tangkrogsområdet.  

 Det kunne være en god ide, at man 

reserverer et areal til fremtidige akti-

viteter. Pt er det svært at få et areal 

for vandfolkene.  

 

Brugergruppen vil fremsende et høringssvar 

direkte til Teknik og Miljø. 

5 Forslag til indsats vedr. fri-

villighovedstad 

Bilag vedlagt 

Udvalget drøftede emnet og kom med føl-

gende observationer og fokuspunkter:  

 Det kunne være spændende ifm. fri-

villighovedstadsåret at koble de nye 

innovative frivilligmiljøer med de me-

re ”almindelige” foreninger.  

 Frivillighovedstadsåret kan kun lykkes 

hvis det gøres på de frivilliges præ-

misser, og det er de frivillige der 

sætter tempoet. 

 Året skal bruges på at finde ud af 

hvad der motiverer de frivillige.  

 Der skal være fokus på, at det ikke 

bliver for topstyret af politikkere og 

embedsmænd.  

 Året skal bruges til at finde nye veje 

til at få frivillige.  

 Der skal ligeledes være fokus på de 

usynlige frivillige (eks. Sind) 

 Det er vigtigt, at de frivillige bliver 

set, lyttet til og anderkendt. Alle fri-

villige er vigtige. 

 

Erik Vigsø fortalte om Frivilligrådet under 

Sundhed og Omsorg. Herunder om arrange-

mentet den 14. marts 2017 under temaet 

”Fra ældrebyrde til ældrestyrke” samt op-

samlende hæfte ”Når jeg bliver gammel”. EV 

efterspurgte større inddragelse af frivilligrå-

det fra Sundhed og Omsorgs side.  

 

Steen B. Andersen opfordrede til et stærkere 

link mellem folkeoplysningsudvalget og frivil-

ligrådet – evt. ved at invitere frivilligrådet til 

et udvalgsmøde.  

 

Torben Dreier understregede vigtigheden i at 
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udvalget er stærkt involveret i frivillighoved-

stadsåret. Det kunne være en mulighed, at 

forslagene og nærværende referat tilgår ud-

valg for frivillighed og samskabelse til inspi-

ration.   

 

6 Ansøgning til Den Lokale 

Udviklingspulje – Leg med 

Volley  

Bilag eftersendes  

Udvalget kunne godkende S&Fs indstilling 

om at give støtte til projektet.  
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7 Regnskab for aftenskoleom-

rådet 2016  

Bilag vedlagt 

Godkendt Sport & Fritid 

8 Eventuelt Intet Formanden  

  Mødet sluttede kl. 19:00 

 

Tilstedeværende: Rabih Azad-Ahmad, Steen B. Andersen, Lisbeth Lauersen, Hans Skou, Jette 

Jensen, Torben Dreier, Per B. Rasmussen, Egon Poulsen, John Kornmaaler, Bent Sejersen, Troels 

Vestergaard, Erik Vigsø, Merete Raun Poulsen 

 

Fraværende: Lars Boje Mathiesen, Kim R. Madsen, Karsten Bruun, Ingelise Pedersen, Keld Kjel-

dahl, Anett. S. Christiansen, Inge Lise Johansen, Steen Devantier 

 

Øvrige tilstedeværende: Søren Clausen (pkt. 4), Niels Rask, Toke Stobberup (ref.)  

 


