
Sport & Fritid 
 

Folkeoplysningsudvalgets 254. møde torsdag den 28. september 2017 kl. 

16.30 på Rådhuset, lokale 390   

 

Referat 
 

Referent: Toke Stobberup 

Pkt. 

 

Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsor-

den 

Bilag vedlagt 

Godkendt Formanden 

2 Godkendelse af referat 

fra mødet 22. juni 2017  

Bilag vedlagt  

Godkendt  Formanden 

3 Meddelelser fra forman-

den 

Afbud: Inge Lise Johansen, Kim R. Madsen, Jette 

Jensen, Lisbeth Lauersen  

 

Sang: Steen B. Andersen medbringer sang til 

næste møde  

Formanden 

4 Orientering om Move 

For Life Fuldmåneeven-

ten ved Simon 

Knoblauch 

Simon Knoblauch, projektleder DGI, orienterede 

om Fuldmåneeventen Move for Life i regi af Kul-

turhovedstad 2017. Move for Life finder sted 4.-

5. november 2017.  
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5 Høring vedr. udkast til 

administrative retnings-

linjer FO-klubberne 

S&F orienterede om baggrund og behov for de 

administrative retningslinjer - herunder de be-

mærkninger der er kommet ind i høringsfasen. 

Der opleves generelt et stort behov for tydeligt 

administrativt grundlag hos både bestyrelser og 

ledere.  

 

Troels Vestergaard har rejst spørgsmål om fast-

sættelse af minimumskontingent er lovligt i hen-

hold til FO-loven. Dette er S&F ved at få juridisk 

afklaret. Hvis det ikke er lovligt, vil det blive ta-

get ud af retningslinjerne inden byrådsbehandlin-

gen.  

 

Troels Vestergaard fremførte, at han ikke mente 

at man kunne forholde sig til forslaget på grund 

af tvivl omkring spørgsmålet om minimumskon-

tingent. Endvidere havde han en række øvrige 

bemærkninger, bl.a. følgende:  

 

• Tvivlsspørgsmål om hvorvidt prisoversla-

get ift. revision holder stik? 

• Troels Vestergaard fremførte at tilskud til 

Grimhøj bliver sat ned. Der blev henvist til 
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en byrådsbeslutning fra 1996, hvor det 

skulle være vedtaget, at Grimhøj var sik-

ret 2100 timer til særlige aktiviteter.  

 

På baggrund af dette ønskede udvalget at sagen 

blev sat på næstkommende møde med henblik 

på at få afklaret spørgsmålet vedr. Kontingent.  

 

Det blev aftalt, at Troels Vestergaard snarest 

fremsender sine eventuelle øvrige bemærkninger 

til det nuværende udkast, således at dette kan 

indgå i behandlingen på næste møde. 

 

Sagen behandles på næste møde i folkeoplys-

ningsudvalget med henblik på, at udvalget afgi-

ver et høringssvar.  

6 Høring vedr. den nye 

Sport & Fritidspolitik 

Udvalget kom med enkelte kommentarer, bl.a. i 

forhold til at sikre en balance mellem indhold der 

vedr. foreninger og øvrige tiltag samt at det sik-

res at alle foreningsområder er repræsenteret i 

politikken. Derudover ønskes opmærksomhed på 

inklusion af målgrupper med handicap. Der blev 

fra Rådmandens side opfordret til, at der frem-

sendes høringssvar fra udvalget eller de forskelli-

ge områder. Høringssvarene må gerne være så 

konkrete som muligt. 
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7 Orientering om budget-

forlig 2018 

Udvalget tog orienteringen til efterretning  Sport & Fritid 

8 Forslag til mødedatoer 

2018  

Udvalget godkendte mødeplanen. Sagen bliver 

sat på dagsordenen på første møde i det nye ud-

valg med henblik på, at det nye udvalg endeligt 

kan vedtage datoer, tidspunkter og kadence for 

de resterende møder i 2018.  

Første møde i 2018 finder sted torsdag den 8. 

februar kl. 16.30.  
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9 Eventuelt Intet  Formanden  

Mødet sluttede kl. 18.30  

 

Tilstedeværende: Rabih Azad-Ahmad, Steen B. Andersen, Hans Skou, Torben Dreier, Per B. Ras-

mussen, Egon Poulsen, John Kornmaaler, Bent Sejersen, Troels Vestergaard, Erik Vigsø, Keld Kjel-

dahl, Merete Raun Poulsen, Steen Devantier 

 

Fraværende: Lisbeth Lauersen, Jette Jensen, Lars Boje Mathiesen, Kim R. Madsen, Karsten Bruun, 

Ingelise Pedersen, Anett. S. Christiansen, Inge Lise Johansen  

 

Øvrige tilstedeværende: Simon Knoblauch (pkt. 4), Søren Clausen (pkt. 5), Per Dahl (pkt. 6), 

Morten Pedersen, Toke Stobberup (ref.)  

 


