
Sport & Fritid 
 

Folkeoplysningsudvalgets 256. møde torsdag den 8. februar 2018 kl. 16.30 

på Rådhuset, lokale 390  

 

Referat  
 

Referent: Toke Stobberup 

Pkt. 

 

Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig 

1 Valg af formand og næst-

formand  

Bilag vedlagt 

Valg af formand og næstformand blev ledet 

af Gert Bjerregaard. 

Rabih Azad-Ahmad blev valgt til formand og 

Torben Dreier blev valgt til næstformand.  

 

2 Godkendelse af dagsorden 

Bilag vedlagt 

Godkendt Formanden 

3 Godkendelse af referat fra 

mødet 14. december 2017  

Bilag vedlagt  

Godkendt 

 

Der blev gjort opmærksomt på, at der i 

referatet fra december-mødet under pkt. 9 

fremgår, at foreningen endnu ikke har afgi-

vet den årlige tro og love erklæring. Dette 

er nu bragt i orden fra foreningens side og 

referatet fra december opdateres derfor 

med denne info. 

Formanden 

4 Meddelelser fra formanden 

 

Afbud: Rabih Azad-Ahmad, Steen B. Ander-

sen, Mahad Yussuf, Merete Raun Poulsen, 

Inge Lise Johansen  

 

Sang: Stine S. Villumsen medbringer sang 

til næste møde.  

Formanden 

5 Intro til Folkeoplysnings-

udvalget 

Bilag vedlagt  

Morten Pedersen holdte et oplæg om Folke-

oplysningsudvalgets arbejde.  

Introslides vedhæftes referatet. 
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6 Forslag om ændret møde-

dato samt dialog vedr. 

mødetidspunkt  

Bilag vedlagt 

Det blev godkendt, at marts-mødet rykkes 

til den 22. marts og at alle møder i 2018 

starter kl. 16.30.  

 

I notatet foreslår S&F endvidere, at der 

arbejdes mod, at 1-2 møder årligt ligges 

uden for Rådhuset. Dette kunne udvalget 

tilslutte sig.  

 

Opdateret mødeplan vedhæftes referatet.   

Sport & Fritid 

7 Somalisk Unge og Foræl-

dreråd – klage over aktivi-

tetsstøtte 2016 inkl. fore-

træde 

Bilag eftersendes  

Under punktet var der foretræde ved for-

eningens formand og en bisidder.  

 

Udvalget konkluderede, at der ikke kom 

afgørende nyt i sagen. Udvalget fandt der-
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for ikke grundlag for at åbne sagen igen, 

men henholdt sig til den tidligere klageaf-

gørelse.  

  

Udvalget ønsker, at foreningen fremadret-

tet tilbydes dialog og vejledning omkring 

regler og krav i forhold til at modtaget støt-

te. Evt. med deltagelse af foreningens bi-

sidder.  

 

Kursusmateriale på de kurser der udbydes 

til hjælp og vejledning til foreningerne i 

Aarhus Kommune vedlægges referatet.  

 

På mødes i marts forventes der, at der kan 

orienteres omkring resultatet af tilsyn på 

foreningsområdet vedr. 2017.   

8 Projektansøgning til Den 

Lokale Udviklingspulje – 

Projektering af Kulturskole 

for dans 

Bilag vedlagt  

Udvalget besluttede at give afslag på an-

søgningen i henhold til indstillingen fra for-

valtningen.  

Udvalget ønskede, at S&F i afslaget oriente-

rer om, at når man er klar til igangsætte 

aktiviteterne, så er man velkommen til at 

søge udviklingspuljen om tilskud til denne 

del.  

 

Udvalget ønskede en temadrøftelse om de 

fremadrettede kriterier, retningslinjer og 

temaer for Den Lokale Udviklingspulje.  
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9 Aktivitetsansøgning – Den 

Lokale Udviklingspulje – 

Skateboardskolen Aarhus 

Bilag vedlagt 

Udvalget tog orienteringen til efterretning  Sport & Fritid 

10 Proces for møde med FO-

klubberne vedr. admini-

strative retningslinjer 

Bilag vedlagt  

Godkendt 

 

På mødet den 22. marts inviteres FO-

klubbernes bestyrelser ind til en drøftelse.  

Forud vil udvalget få en introduktion til om-

rådet og orientering om den hidtidige pro-

ces vedr. de administrative retningslinjer.    
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11 Eventuelt 

 

Intet.  Formanden  

  Mødet sluttede kl. 18.30 

 

Tilstedeværende: Maria Sloth, Hans Skou, Gert Bjerregaard, Torben Dreier, Marianne Gasbjerg, 

Jens Peter Schou Nielsen, Ulla Kolding, Bent Sejersen, Thomas Røntved, Jesper Larsen, Keld Kjel-

dahl, Stine Snede Villumsen, Hassan Hussein, Erik Vigsø, Jan Christensen, Per Kromann 

 



Fraværende: Rabih Azad-Ahmad, Steen B. Andersen, Mahad Yussuf, Inge Lise Johansen, Merete 

Raun Poulsen 

 

Øvrigt tilstedeværende: Niels Rask, Morten Pedersen, Toke Stobberup (ref)  


