
Sport & Fritid

Folkeoplysningsudvalgets 288. møde torsdag den 19. maj 2022 kl. 16.30 
Mødet blev afholdt på Rådhuset, 8000 Aarhus – Lokale 390   

Referat

Referent: Maja Kjær Halberg
Pkt. Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Rabih
2 Godkendelse af referat fra mø-

det den 24. marts 2022
Godkendt Rabih

3 Meddelelser fra formanden Afbud: Søren Peter Hansen, Thure Ha-
strup, Steffen Wich, Bünyamin Simsek, 
Peter Sporleder,

Medbringer sang til næste møde: 
Jesper Krogh

Rabih

4 Orientering om aktivitetsstøtte til 
Sport X, Aarhus

Godkendt Sport & Fritid

5 Orientering om aktivitetsstøtte til 
Skovspejderne

Godkendt Sport & Fritid 

6 Ansøgning til Den Lokale Udviklings-
pulje - DDS Skjoldhøj Gruppe – Trai-
ler

Godkendt afslag Sport & Fritid

7 Ansøgning til Den Lokale Udviklings-
pulje - Single60+Kultur - Mindfulness 
i naturen

Inge Lise Johansen – Inhabil og forlod 
derfor mødet under vurderingen.
Udvalget finder det positivt at aktiviteten 
er et nyskabende element i foreningen, 
hvilket man gerne vil støtte op om.
Godkendt

Sport & Fritid

8 Ansøgning til Den Lokale Udviklings-
pulje - Det Fælles Bedste - Aarhus 
synger for Klimaet og handler i fæl-
lesskaber

Udvalget drøfter, at man tidligere har 
givet tilskud til foreningen fra Den Lokale 
Udviklingspulje. Morten orienterer om, 
hvilke elementer der skiller sig ud de to 
ansøgninger imellem. Der ligges vægt 
på, at foreningen kunne have fået støtte 
til begge arrangementer, hvis de havde 
søgt til dem begge samtidig, da der er 
en sammenhæng i arrangementerne. 
Derudover er det ansøgte beløb sam-
menlagt indenfor puljens max beløb.
Det bliver sidste gang, vi vil give til dem, 
da de nu selv skal videreføre projektet.

Der opfordres fra udvalget til, at der for 
eftertiden bliver orienteret om ansøgeren 
har fået tildelt tilskud fra puljen før, hvil-

Sport & Fritid



ket forvaltningen bakker op omkring.
Godkendt.

9 Ansøgning til Den Lokale Udviklings-
pulje – Skovbakken Svømning - Nyt 
muligt sundhed- og sportstilbud

Godkendt

10 Godkendelse af nye Retningslinjer 
for Den Lokale Udviklingspulje

Morten orienterer om, hvad forvaltnin-
gen har rettet i retningslinjerne ud fra 
udvalgets kommentar på mødet den 24. 
marts 2022.
Udvalget drøfter, om frivilligt arbejde 
kan indgå som egenfinansiering?
Der er enighed om, at det kan det godt.
Forvaltningen vil udarbejde en model for, 
hvordan frivilligt arbejde kan indgå som 
egenfinansiering og hvilke takster, hvor-
efter det vil blive skrevet ind i retnings-
linjerne.

Udvalget er enige om, at det er vigtigt 
med fokus på ”frivillig arbejdskraft” i 
ansøgningerne/budgettet, så puljens 
midler bliver administreret korrekt.

Det er vigtigt at brede budskabet om 
puljen rundt i alle kroge af Aarhus. Det 
er måske små penge, men de kan løfte 
mange sammenhænge alligevel. 

Der bliver sendt en ny udgave af Ret-
ningslinjerne ud efter rettelserne er ud-
arbejdet.

11 Orientering om medlemsudvikling i 
foreningslivet fra 2019-2021

Det ser generel positivt ud.
Der stilles spørgsmål til Øvrige forenin-
ger, som består af forskellige grupper. 
Mange i den gruppe er etniske kulturfor-
eninger.
Lone Hedelund efterspørger en oversigt 
over Øvrige foreninger. Forvaltningen 
følger op og sender en oversigt til hele 
udvalget hurtigst mulig.

12 Orientering om ny hjælpepakke til 
foreningslivet

En hjælpepakke til foreninger, der har 
brug for at komme i gang igen efter Cor-
ona. Der opfordres til, at udvalget gerne 
må prikke til dem, som kunne have be-
hov for at søge, så de kan få en hjæl-
pende hånd.
Udvalget nævner, at der mangler ansøg-
ningsfrist for aflevering af ansøgningen. 
Det følger Forvaltningen op på.



13 Orientering om valg af tilforordnet Velkommen til Tilforordnet og suppleant 
for Øvrige foreninger/FO-Klubber:

Tilforordnet: Gitte Nygaard Degn
Suppleant: Trine Vestergaard

14 Orientering om ny tilskudsfolder Morten orienterer. 
Udvalget påpeger nogle grå kasser i til-
skudsfolderen. Forvaltningen retter fol-
deren og får lagt en ny udgave ind i First 
Agenda.

15 Eventuelt - Sang næste gang: Jesper Krogh

- Udvalget opfordrer til at få sendt 
dagsorden, samt referat ud før, 
hvis muligt.

- Sport og Fritidspolitikken god-
kendt, tak til udvalget for opbak-
ning og inputs.

- Tak for nu til Morten. Anders træ-
der til.

- Tak for nu til Maja. Ib træder til.
    Mødet sluttede kl. 17.40

Tilstedeværende: Rabih Azad-Ahmad, Stine Snede Villumsen, Torben Dreier, Karin Voldby Strüs-
smann, Bent Sejersen, Thomas Røntved Jensen, Lone Hedelund, Erik Vigsø, Peter Nyeng Kristen-
sen, Noah Lynge Adkins, Inge Lise Johansen, Marianne Gasbjerg, Jesper Krogh Kjeldsen, Ulla Kol-
ding, Keld Kjeldahl, Gitte Nygaard Degn.

Afbud: Søren Peter Hansen, Thure Hastrup, Steffen Wich, Bünyamin Simsek, Peter Sporleder

Øvrigt tilstedeværende: Heidi Frostholm, Charlotte Storm Gregersen, Morten Pedersen, Anders 
Christian Larsen, Ib Stenvang og Maja Kjær Halberg (ref.), 


