Sport & Fritid
Folkeoplysningsudvalgets 287. møde torsdag den 24. februar 2022 kl.
16.30
Mødet blev afholdt på Rådhuset, 8000 Aarhus – Lokale 390

Referat
Referent: Maja Kjær Halberg
Pkt.

Emne

Indstilling/beslutning

Ansvarlig

1

Valg af Formand og Næstfor-

Torben Dreier indstiller til formand:

Peter Sporleder

mand

-

Rabih Azad-Ahmad

Ingen indvendinger fra udvalget
-

Rabih Azad-Ahmad valgt til
formand.

Peter Sporleder indstiller til næstformand:
-

Torben Dreier

Ingen indvendinger fra udvalget
-

Torben valgt til næstformand.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt dagsorden

Torben Dreier

3

Godkendelse af referat fra mø-

Godkendt referat

Torben Dreier

4

det den 16. december 2021
Meddelelser fra formanden

Afbud: Rabih Azad-Ahmad, Bünyamin

Torben Dreier

Simsek, Stine Snede Villumsen.
Medbringer sang til næste møde: Søren Peter Hansen
5

Introduktion til udvalget, opgaver, kompetencer og FO-lov

Morten Pedersen orienterede om udvalget, opgaver, kompetencer og FOlov.
Folkeoplysningsloven siger, at der
skal nedsættes et udvalg som repræsentere brugerne på området og loven
er dermed baggrunden for at vi har
udvalget.
Kommunalbestyrelsen fastsætter økonomiske rammer, generelle retningslinjer, samt tilskudsregler. Ud fra de
rammer, retningslinjer og regler behandler Folkeoplysningsudvalget relevante sager. Udvalget har til opgave
at administrere de midler der bliver
henvist til områderne.
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Udvalget drøftede herefter, at man
godt kunne være mere proaktiv i forhold til at få tilført ekstra midler til
områderne.
Det blev aftalt at der i løbet af året
gives en nærmere intro til de forskellige områder, samtidig med at udvalget skal behandle indstillinger på det
enkelte område.
6

Opsamling på valg til FOU – og
evt. supplementsvalg vedr. tilforordnet for FO-klubber og foreninger (Her mødte ingen kandidater op).

Ingen kandidater, til valg af tilforord-
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net, mødte frem fra FO-Klubber og
Øvrige foreninger.
Udvalget besluttede, at der skal afholdes suppleringsvalg vedr. tilforordnet til FO-Klubber og Øvrige foreninger.

7

Godkendelse af mødeplan

Mødeplanen godkendt.
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Jesper Kjeldsen spurgte til valg af
suppleant for Byrådsmedlemmerne.
Medlemmer fra byrådet har mulighed
for selv at finde en personlig suppleant indenfor eget parti.
8

Årsplan og Årsrapport for foreningskonsulenter

Ane Bødker Pedersen præsenterede
foreningskonsulenternes arbejde.
Der arbejdes effektivt med at:
-

Få flere aktive ind i foreningslivet

-

Få flere aktiviteter ind i foreningslivet

-

Arbejde målrettet i udsatte boligområder

Der udarbejdes en årsplan.
Den største indsats er foreningsmentor, som er en følgeorden, hvor de
hjælper familier og børn med at
komme afsted/hen til aktiviteterne.
Det går rigtig godt.
Det er svært at skaffe nye frivillige,
specielt efter Corona, men heldigvis
har de stadigvæk gode mentorer og
har også nogle, som gerne vil starte
flere forløb op samtidig.
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Et stort indsatsområde er at få fritidspassets anvendelsesprocent op. Her
vil de lægge vægt på markedsføring
og PR. Derudover kører de forsøg med
fritidspas ved at give dem til familier,
som deltager i bestemte forløb.
Der arbejdes meget ind i helhedsplanerne i de udsatte boligområderne.
Det fungerer rigtig god med det meget tætte samarbejde.
Keld Kjeldsen: Vil gerne opfordre til at
udsende en mail til foreningerne om
fritidspasset når det bliver sendt ud.
Det vil gøre det nemmere at tage fat i
dem som kan gøre brug af dem. Det
samme gør sig gældende ved sommerferieaktivitetskataloget.
Udvalget drøftede om fritidspassets
beløb er for lavt og lagde op til dialog
omkring det. Udvalget finder at kulturpasset, kunne være meget relevant
for borgere i Aarhus.
9

Overordnet om Den Lokale Udviklingspulje.
Ansøgning til Den Lokale Udviklingspulje – Aarhus Modelbyggeklub – AROS – Open 2022

Den Lokale Udviklingspulje:
Generelt:
Der skal ligge en 4-årig handlingsplan
for hvordan vi afvikler midlerne. På
mødet den 24. marts 2022 kommer
der et udkast til nye retningslinjer og
valg af temaer, som udvalget skal
tage stilling til.
Det er udvalget der behandler det
Forvaltningen indstiller til Den Lokale
Udviklingspulje.
Aarhus Model Byggeklub:
Udvalget drøftede, at der normalt ikke
gives støtter til arrangementer som er
etableret i forvejen, men anerkender
dog, at inddragelsen af børn og unge i
projektet er et nyskabende element.
Samtidig er det en god måde at støtte
bredden i tilbud i Aarhus Kommune,
da aktiviteten er en niche.
Ansøgningen bliver godkendt.
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10

Ansøgning til Den Lokale Udviklingspulje – Brabrand Billedskole
– Kunst i Byparken

Brugergruppen har haft en del kom-
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mentar til denne ansøgning.
Der blev i udvalget fortalt at lokalområdet bliver løftet af, at man kan se
børnenes kreationer, men samtidig
blev der også stillet spørgsmål, om
der kan gives støtte til en virksomhed,
at der er store udgiftsposter i budgettet, hvordan projektet forankres og er
bæredygtigt på sigt.
Udvalget er indstillet på at yde tilskud
til projektet men ønskede at forvaltningen skal undersøge ovenstående
punkter nærmere og derefter har forvaltningen kompetencerne til at give
den endelige bevilling.

11

12

Ansøgning til Den Lokale Udviklingspulje – Aarhus Fodbolddommerklub – Nye dommere i
Aarhus 2022
Eventuelt

Ansøgningen bliver godkendt.

Der er et ønske fra udvalget om at få
et punkt på om Fritidspas og Kulturpas på kommende møde. Sport & Fritid oplyser at punktet sættes på snarest muligt, at Kulturforvaltningen har
noget klar i forhold til udmøntning af
kulturpasset.
_______________________
Flere giver udtryk for problemstillinger
omring midler efter Corona.
Der beskrives forskellige problematikker indenfor f.eks. et fastlåste aktivitetsniveau fra 2019, en høj vækst i
medlemmer, et lavt antal medlemmer, problemer med genopstart efter
Corona, mv.
-

Forvaltningen giver udtryk for
at der kræves forskellige løsninger alt efter hvilke problematikker der er i spil.

-

Forvaltningen vil meget gerne
se på hvad der ligger af puljer
og andet som kan afhjælpe
problemstillingerne.

-

Der henvises til at komme med
de konkrete problemstillinger
til Sport & Fritid. Beskriv hvad
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det er der gør sig gældende
hos foreningen/samvirket og
send det ind til Sport & Fritid.
__________________
Hvad er spillereglerne omkring hvad
der må komme udenfor lokalet?
-

Udvalget er et politisk udvalg
nedsat af Aarhus Kommune.

-

Mødet forgår for lukket døre
dvs. der må ikke optages eller
tages billeder under udvalgsmøderne.

-

Der bliver udarbejdet et referat
af beslutningerne, som vil blive
offentliggjort.

-

Dagsordenen vil være lukket
for offentligheden indtil mødet
har været afholdt.

-

Der bliver arbejdet på at få
dagsordnerne lagt ud sammen
med referaterne efter mødet er
afholdt.

-

Man udtaler sig først til pressen når mødet er veloverstået.

-

Man kan efter mødet kommentere hvad man selv har sagt,
men lad andres kommentarer
fra mødet være op til dem selv
at kommenterer.

_____________________
Suppleanter:
-

Suppleanter kan træde ind til
udvalgsmødet, såfremt den de
er suppleant for, er forhindret.

-

De må gives adgang til dagsordnerne, samt relevant materiale.

-

Udvalgsmedlemmerne skal
selv sørge for at indkalde deres
suppleant til de møder de er
forhindret i.

-

Man kan som udvalgsmedlem
drøfte sagerne med sin suppleant.

Mødet sluttede kl. 18.15
Tilstedeværende: Thure Hastrup, Steffen Wich, Jesper Krogh Kjeldsen, Peter Sporleder, Torben
Dreier, Marianne Gasbjerg, Karin Voldby Strüssmann, Ulla Kolding, Bent Sejersen, Thomas Røntved

Jensen, Lone Hedelund, Keld Kjeldahl, Erik Vigsø, Peter Nyeng Kristensen, Noah Lynge Adkins, Inge
Lise Johansen, Søren Peter Hansen, Nis Peter Nissen (Suppleant for Stine Snede Villumsen),
Afbud: Rabih Azad-Ahmad, Bünyamin Simsek, Stine Snede Villumsen
Øvrigt tilstedeværende: Charlotte Storm Gregersen, Heidi Frostholm, Morten Pedersen og Maja
Kjær Halberg (ref.), Ane Bødker Pedersen (Sport & Fritid)

