Fritidsnævnet
Møde nr. 3
REFERAT fra mødet mandag den 9.

april 2018 kl. 17.30 i
Blovstrødhallens cafeteria.
Mødet sluttede: 19.15
Afbud: Søren Silving. BUS har valgt ny repræsentant, Henrik Frederiksen
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1. Bemærkninger til referatet
Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag
Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning

INGEN BEMÆRKNINGER
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2. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag
Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning

GODKENDT
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3. Orientering og meddelelser
Sagsnr.:
Punkttype

Orientering

Tema

Diverse orienteringer

Sagsbeskrivelse

a) Orientering fra forvaltningen
Kultur og idrætsudvalget den 9. april
Pkt. 4 Orientering fra Brugerrådene
Referat kan gives på mødet.
Sag fra Engholmhallen

b) Orientering vedr. brev sendt til budgettet for 2019 - 22
Orientering fra den nedsatte arbejdsgruppen.
c) Orientering fra Allerød på Kryds og Tværs
d) Orientering fra Ungdomsskolebestyrelsen

Administrationens Det foreslås at orienteringen tages til efterretning
forslag
Bilag
_______________________________________________________
Beslutning
a) Orienteringen tage til efterretning.
b) Budgettet blev uddelt, gennemgået og taget til efterretning.
c) Der er stormøde torsdag den 12. april 2018 kl. 18.30, hvor
der samles op og planlægges arrangementet. Terrorsikring er
søgt. Det skal vurderes om der er en risiko for terror i
forbindelse med Aktiv Fritid.
d) Kai orienterede om muligheden for at etablere et samarbejde
med Allerød Idræts Union om afvikling af lederuddannelser
på foreningsområdet.
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4. Fritidsnævnets lovgrundlag og nævnets mål for 2018 - 2022
Sagsnr.:
Punkttype

Beslutning

Tema

Fastsættelse af ønsker og mål for nævnets kommende funktionsperiode 2018
– 2022.

Sagsbeskrivelse

På sidste møde i Fritidsnævn, blev det besluttet,

Hvert medlem skal senest den 1. april fremsende 3 og maksimalt 5
ideer/forslag til emner som Fritidsnævnet skal arbejde med de
kommende 4 år.
Formanden for forvaltningen har modtaget forslag fra 4 af nævnets
medlemmer, som vedlægges.
Formanden for nævnet vil på mødet gennemføre en procedure, hvor de
øvrige medlemmer får tid til at fremkomme med evt. forslag til
opgaver, således at alle forslag kan prioriteres.
Administrationens Forvaltningen forslår, at der udarbejdes en prioriteret liste over de opgaver
der ønskes gennemført i valgperioden 2018 – 2022.
forslag
Bilag
Beslutning

_________________________________________________________
Ud over de allerede indsendte forslag blev følgende forslået på mødet:






Hvad stilles til rådighed af lokaler og i lokalerne specielt i
dagtimerne til aftenskolerne.
Udnyttelse af lokaler herunder samspil mellem foreningerne
Hvordan sikres der plads til nye aktiviteter nye foreninger
Drøftelse af fordelingspolitikken på lokaleområdet.
Det blev aftalt at punkterne samles/grupperes og optages på
næste møde. Formanden laver oplæg og sender skemaet ud til
medlemmerne.
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5. Møde med Kultur- og Idrætsudvalget
Sagsnr.:
Punkttype

Beslutning

Tema

Planlægning af møde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Fritidsnævnet den
14. maj 2018 kl. 17.00 i Lillerødhallerne.

Sagsbeskrivelse

På sidste møde i Fritidsnævn, blev det besluttet,

Der blev aftalt at Fritidsnævnet inviterer Kultur- og Idrætsudvalget til
møde den 9. april 2018 samtidig med nævnet møde. Invitationen
udarbejdes af formanden for Fritidsnævnet.
Formanden for nævnet har aftalt med forvaltningen og formanden for
Kultur- og Idrætsudvalget, at mødet afholdes den 14. maj 2018 kl.
17.00 i Lillerødhallens mødelokale. Invitationen til mødet er
fremsendt.
Nævnet bedes aftale
 Hvilke emner der skal indgå i dagsordenen til mødet med
udvalget.
 Hvem der udarbejder og fremsende dagsordenen til Kultur- og
Idrætsudvalget.

Administrationens Forvaltningen forslår
 At der udarbejdes forslag til dagsorden vedr. møde med Kultur- og
forslag


Idrætsudvalget
At formanden for Fritidsnævnet sender dagsordenen til Kultur- og
Idrætsudvalget samt forvaltningen.

Bilag
Beslutning

_______________________________________________________
Forvaltningens forslag blev godkendt.
Følgende emne ønskes indarbejdet i dagsordenen til møde med Kulturog Idrætsudvalget.
 Dialog mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Fritidsnævnet
vedr. Fritidspolitikken
 Dialog om hvordan Allerødordningen skal se ud frem over
 Udlejning af ledige tider i idrætshallerne/åben hal
 Struktur og kommunikation. Hvordan koordineres samarbejdet
mellem alle aktørerne på området. Hvad er der af snitflader.
Det er vigtigt at få fastlagt strukturen
 Hvordan og hvor spiller aftenskolerne ind. Hvordan får vi
styrket samarbejdet med aftenskolerne.
 Allerød på X og tværs
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Mødet med Kultur- og Idrætsudvalget starter kl. 17.30 den 14.
maj.
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6. Eventuelt
Sagsnr.:
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse

Administrationens
forslag
Bilag
_________________________________________________________
Beslutning
Næste møde er aftalt til den 14. maj 2018.

