ALLERØD
KOMMUNE

Fritidsnævnet
Møde nr. 1
Referat fra mødet onsdag den 31.

januar 2018 kl. 17.30 i Lillerødhallens

mødelokale.
(Der serveres sandwich)
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1. Konstituering af Fritidsnævnet
Sagsnr.:
Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget skal vælge formand, næstformand og repræsentant til
Ungdomsskolebestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Jf. § 6 i regler for udpegning af medlemmer til Fritidsnævnet
konstituerer nævnet sig selv med formand og næstformand.
Endvidere udpeger Fritidsnævnet en repræsentant til
Ungdomsskolebestyrelsen.

Administrationens
forslag

Det foreslås at mødet ledes af forvaltningen ind til valget af formanden
er foretaget.

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning
Formand: Poul Møller Hansen
Næstformand: Torben Olesen
Medlem til Ungdomsskolebestyrelsen: Torben Olesen
Der blev foretaget en præsentation af samtlige medlemmer
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2. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning

INGEN
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3. Orientering og meddelelser
Sagsnr.:
Punkttype

Orientering

Tema

Diverse orienteringer

Sagsbeskrivelse

a) Orientering fra forvaltningen
Kultur og idrætsudvalget den 15. januar 2018
Pkt. 8 Valg af medlemmer til Fritidsnævnet.
Kultur- og Idrætsudvalget valgte Viggo Janum og Theodore Gbauable.
Endvidere godkendte udvalget forvaltningens indstilling vedr. valg af Jørn
Winther Jepsen som repræsentant for det selvorganiserede.
Pkt. 11 Sag fra borgmester Jørgen Johansen
Ansøgningen vedr. tilskud til afholdelse af temadag for foreninger og
politikere ”Fritids- og Kulturlivet sikre sammenhængskraften i Allerød
kommune de næste 4 år”.
Udvalget besluttede at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen, samt
at invitere Fritidsnævnet til næste møde.
Næste møde afholdes mandag den 5. februar, hvor nævnet inviteres til kl.
08:00.

b) Kursustilbud til Fritidsnævnet
Der vedlægges to kursustilbud til nævnets medlemmer
c) Orientering fra Allerød på Kryds og Tværs

Administrationens Det foreslås at orienteringen tages til efterretning og at nævnet aftaler
hvem der deltager i møde med Kultur- og Idrætsudvalget.
forslag
Bilag
Beslutning

_______________________________________________________
Deltager i mødet med Kultur- og Idrætsudvalget: Peter Bendt,
Jørn Winther Jepsen og Dorte Paludan.
Kursus deltager/Hvordan håndteres arbejdet i § 35 stk. 2 udvalget:
Poul, Jørn, Peter, Kim, Torben og Steen i Roskilde
Allerød på Kryds og Tværs skal snart have møde i styregruppen og der
efter skal der være et stormøde. Skal i gang med planlægningen
herunder aftale om pressedækning.
Ungdomsskolebestyrelsen: Der er medlemsfremgang. Der 975 cpr.
elever og der er 1525 hold elever. I forhold til sidste år er det en stigning
på ca. 15%. Babysitterholdet har haft 53 igennem.
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4. Fritidsnævnets lovgrundlag og nævnets mål for 2018 - 2022
Sagsnr.:
Punkttype

Beslutning

Tema

Gennemgang af nævnets lovgrundlag samt fastsættelse af ønsker og mål for
nævnets kommende funktionsperiode 2018 – 2022.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen forslår, at der på næste møde afsættes tid til gennemgang af
Fritidsnævnets lovgrundlag, herunder nævnets tildelte kompetence.
Endvidere forslås, at nævnet på næste møde fastlægger nogle ønsker og mål
for den kommende funktionsperiode 2018 – 2022.
På sidste møde i det tidligere Fritidsnævn, blev der peget på følgende emne
for det kommende arbejde.
1. Hvordan skal forøgelsen af budgettet til Allerødordningen bruges?
2. Hvordan kan Fritidsnævnet bidrage til at skabe sammenhængskraft i
Allerød Kommune.
3. Hvilken rolle skal Fritidsnævnet spille i samspillet mellem det
forskellige aktører på fritids- og kulturområdet
4. Frivillighedsnetværk
5. Allerødordningen - skal reglerne revideres
6. Budgettet på 50.000 kr. til Allerød på X og Tværs skal de
administreres af Fritidsnævnet?
7. Skal der afsættes en pulje til idræt og kultur

Administrationens Det foreslås, at forvaltningens forslag godkendes.
forslag
Bilag
Beslutning

_________________________________________________________
Flere af de skitserede punkter hænger sammen og vil være en del af
den temadag som der er søgt midler til i Kultur- og Idrætsudvalget.
Der forslås et halvårsmøde med foreninger.
Det blev foreslået at en videre drøftelse af det kommende års
samarbejde/temaer afventer et evt. temamøde, som måske kan være
med til komme med flere forslag til indsatsområder.
Temadagen blev debatteret og nævnet afventer afviklingen af mødet i
Kultur- og Idrætsudvalget.
Med hensyn til gennemgang af nævnets opgaver og kompetence blev
forvaltningens forslag godkendt.
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5. Fastlæggelse af mødedatoer
Sagsnr.:
Punkttype

Beslutning

Tema

Nævnet skal fastlægge mødedatoer for 2018

Sagsbeskrivelse

Det forslås at møderne afholdes fra kl. 17.30 og at det aftales fra gang til
gang hvor møderne afholdes.
Der foreslås følgende datoer:
21. marts
16. maj
22. august
24. oktober
12. december

Administrationens
forslag

Det forslås, at datoer og mødetidspunkt godkendes, samt at det aftales hvor
mødet den 21. marts skal afholdes.

Bilag
Beslutning

_________________________________________________________
Møderne blev planlagt til
19. marts kl. 19.00
9. april
14. maj
22. august
10. september
29. oktober
3. december
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6. Eventuelt
Sagsnr.:
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse

Administrationens
forslag
Bilag
Beslutning

_________________________________________________________
Næste møde er aftalt til 19. marts 2018 kl. 19.00 i Lillerødhallerne
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