RÅD/Nævn: Fritidsnævnet 2018 - 2021

MØDE NR.: 6

SAGSTYPE: Dagsorden

MØDEDATO: 10. september 2018

MØDESTED: Allerød Idrætspark
MØDETID:
kl. 17.30 – 20.00
Henrik Bo Frederiksen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd)
Torben Olesen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd og Allerød Ungdomsskole)
TILSTEDE:
Lena Becker (DOF, Allerød Fritidsskoler)
Kim Barslev (LOF Øresund)
Steen Hagstrøm (Foreningssamvirket Pensionisthuset)
Peter Bendt (Repræsentant for foreninger som har aktiviteter for handicappede)
Dorte Paludan (Allerød Idræts Union)
Jørn Winther Jepsen (Repræsentant for det selvorganiserede fritidsliv)
Theodore Gbouable (Kultur- og idrætsudvalget, Socialdemokratiet)
Forvaltningen: Hans Dyrby Kloch (Teknisk chef), Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet)
Dorte Paludan deltog kun i dagsordenpunkt 1, 2 og 6 (flyttet til 3)
AFBUD:

Poul Møller Hansen (Allerød Idræts Union, Blovstrød IF)
Viggo Janum (Vores Allerød)

EJ MØDT:
1.
Kl. 17.30-17.45
Referat
Beslutning

Rundvisning på Allerød Idrætspark v. Henrik Ravn (AFK)

2.
Kl. 17.45-17.50
Referat
Beslutning

Godkendelse af dagsorden

3.
Kl. 17.50-18.00
Bilag
Referat

Godkendelse af referat fra mødet den 15. August 2018

Beslutning

Intet at berette

Dorte Paludan anmodede om at dagsordenpunkt 6 flyttes til dagsordenpunkt 3
 Dagsordenpunkt 6 flyttes op som dagsordenpunkt 3.

Referat af møde i fritidsnævnet 15 08 2018
Orienteringen fra Børne- og ungdomsorganisationernes samråd var orientering fra
Allerød Ungdomsskole
1. Referat af punkt 1 ændres til følgende:
2. Følgende blev tilføjet til dagsordenpunkt 3:
- Orientering fra Allerød Ungdomsskole
- Orientering om Allerød på x og tværs
3. Overskriften Orientering fra Børne- og ungdomsorganisationerne under
referat til punkt 3 ændres til Orientering fra Allerød Ungdomsskole

4.
Kl. 18.00-19.00

Fritidsnævnets rolle
Jacob Poulsen er tovholder på en proces der har til formål at diskutere og rammesætte
Fritidsnævnets funktion.
Det forventes ikke at vi når frem til et ”facit”. Processen skal anskues som et afsæt for
kommende udviklingsprocesser.
Procesplan:
1. Definition af de lovmæssige rammer (jf. Folkeoplysningsloven)
2. Definition af Fritidsnævnets kompetencer (jf. kompetenceplanen)

3. Fritidsnævnets visioner for udmøntning af fritidspolitikkens indsatsområder og
målsætninger
 Rammer for det frivillige foreningsarbejde og oplysningsforbundene
 Borgernes muligheder for fritidstilbud
 Rammer for det selvorganiserede fritidsliv
4. Input til næste session d. 3. december – konkretisering og udmøntning
Det forventes at forløbet fortsættes på de førstkommende møder i 2019.
Bilag
Referat

Beslutning

5.
Kl. 19.00-19.20

Fritidsnævnet drøftede nævnets beføjelser ud fra kompetencefordelingsoversigten.
Jacob Poulsen var tovholder på en gruppeproces der tog udgangspunkt Allerød
Kommunes fritidspolitiske målsætninger. Følgende punkter blev behandlet og drøftet:
1. Indgå konkrete partnerskaber med kommunens foreninger og
oplysningsforbund om løsning af forskellige opgaver. Det betyder at det er
nødvendigt med proaktive foreninger som i tæt samarbejde med kommunen
kan afprøve nye aktiviteter og tiltag.
2. Gøre fritidstilbuddene mere synlige og tilgængelige. Ikke mindst set i lyset af
de nye borgere, som Allerød Kommune får.
3. Understøtte igangsætning af nye aktiviteter

1. Forvaltningen udarbejder en opsamling på gruppeprocessen der udsendes
sammen med dagsorden til næstkommende møde i Fritidsnævnet.
2. Opfølgning og drøftelse af den videre proces sættes på dagsorden på
næstkommende møde.

Gensidig orientering
1. Forvaltningen




Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 2. september. Se referat på Alleroed.dk
Tennishal: Status
Mødet den 21. november, Kultur- og Idrætsudvalgets overordnede temaer

2. Øvrige




Orientering om Aktiv fritid 2018 v. Jørn, Peter og Lena.
Aktiv Fritid lørdag den 17. august 2019 og kulturuge Allerød på X og Tværs
17.8.2019 -25.8.2019
Ungdomsskolen

3. Eventuelt
Bilag
Referat

Beslutning

6.
Kl. 19.20-19.35

Der har været problemer med at Allerød på X og tværs bannere i hovedgaden er bliver
revet ned af store lastbiler.
Stafet for livet afvikles d. 17/8 2019
1. Aktiv fritid afvikles d. 17. august 2017
2. Arbejdsgruppen for Aktiv Fritid laver en aftale med citymanageren om
opsætning af Allerød på X og tværs bannere ifm. opsætning 2019
3. Der arrangeres evalueringsmøde for Aktiv Fritid og Allerød på X og tværs i
efteråret. Jørn melder nærmere ud.

Halfordeling
Type:
Beslutning (jf. kompetenceplanen, anvisning af lokaler)
Beskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelse af den nye tennishal
at opsige lejeaftalen med Allerød Gymnasium om leje af gymnasiehallen. Lejeaftalen
ophører 1. januar 2019.
Opførelsen af hallen er blevet forsinket. Der foreligger nu en Byråds beslutning der
sikre opførsel af hallen. Der sker fornyet udbud af selve tennisgulvet.
Det forventes at hallen tidligst kan stå klar til mart 2019. Endelig tidsplan er under
udarbejdelse.
Tennisklubberne har derfor ikke en tennishal til rådighed til den kommende
indendørssæson (22. oktober til 1. maj).
Forsinkelsen betyder at udfordringen med at finde nye tider til de tidligere brugere af
Gymnasiehallen er blevet større. Og det vanskeliggøres yderligere af at halplanerne på
øvrige anlæg allerede er fastlagt af brugerrådene, hvilket mindsker mulighederne for at
finde løsninger på tværs af anlæggene.
Følgende klubber har indsendt eller via e-mails kommunikeret deres syn på
problematikken.
Allerød Floorball, Blovstrød IF Tennis, Rønneholtparkens Badminton
ALBA, Allerød Tennis Klub og Lillerød Badminton
Deres henvendelser er vedlagt som bilag til dette punkt.
Forvaltningen har udarbejdet to løsningsforslag for halfordeling for 1. januar 2019 til 1.
maj 2019.
Forvaltningen indstiller at Fritidsnævnet godkender en af de to skematiserede
løsningsforslag eller en tredje løsning der ikke forudsætter øgede omkostninger.
Løsningsforslag 1:
Allerød Tennisklub



Tildeles kun sæsontider i Ravnsholthallen og
Lillerødhallerne såfremt der opstår ledige tider.

Blovstrød Tennis Klub



Tildeles kun sæsontider i Blovstrødhallen såfremt
der opstår ledige tider.

LUI Tennis



Allerød Floorball



ALBA



Lillerød Badminton



Har ingen indendørstider på nuværende
tidspunkt.
Allerød Tennis tider i Ravnsholthallen fordeles
mellem Allerød Floorball og Rønneholtparkens
Badminton. Er der overskydende tider tildeles
disse til Lillerød Badminton og Allerød Tennis i
nævnte prioriteringsrækkefølge.
Fastholder deres nuværende tider i
Engholmhallen.
Tildeles BIF Tennis tider i Blovstrødhallen
onsdage 18.00-20.00 og fredage 17.00-20.00
Tilbydes evt. overskydende tennistider i
Ravnsholthallen, når tider til Allerød Floorball og
Rønneholtparkens Badminton er tildelt.
Allerød Tennis tider i Ravnsholthallen fordeles
mellem Allerød Floorball og Rønneholtparkens
Badminton. Er der herefter overskydende tider
tildeles disse til Lillerød Badminton og Allerød
Tennis i nævnte prioriteringsrækkefølge.
I så fald der er behov for en nødløsning tildeles
Rønneholtparkens badminton 2 timer i
Blovstrødhallen søndag 16.00-18.00, et tidspunkt
på dagen hvor det formodes at kampe og
stævner er afviklet. I så fald træningstiden
kolliderer med kampe og stævner for
Blovstrødhallens primære brugere, så er
forvaltningen nødsaget til at aflyse enkelte af
Rønneholtparkens træningstider.



Rønneholtparkens
Badminton







Der garanteres ikke træningstid i weekenden,
hvilket er tilfældet nu i gymnasiehallen.
Weekendtider i Kommunens haller er forbeholdt
kampe og stævner eller træning for medlemmer
under 25.



Tildeles 3 timer i Ravnsholthallen der placeres af
forvaltningen efter behov.
Tildeles to sæsontider i ”skoletiden” i hal 2 i
Lillerødhallerne. Tirsdag 8.00-9.30 og fredag
12.30-15.30
Tildeles 3 timer i Blovstrødhallen fredage 17.0020.00
Tildeles én sæsontid i ”skoletiden” i hal 2 i
Lillerødhallerne onsdag 9.45-12.00
Har ingen indendørstider på nuværende
tidspunkt.
Tennis tider i Ravnsholthallen fordeles mellem
Allerød Floorball og Rønneholtparkens
Badminton. Er der overskydende tider tildeles
disse til Lillerød Badminton og Allerød Tennis i
nævnte prioriteringsrækkefølge.
Fastholder deres nuværende tider i
Engholmhallen.
Tildeles BIF Tennis tid i Blovstrødhallen onsdage
18.00-20.00
Tilbydes evt. overskydende tennistider i
Ravnsholthallen, når tider til Allerød Floorball og
Rønneholtparkens Badminton er tildelt.
Forvaltningen gives beføjelse til at bestemme
weekendplanen for Blovstrødhallen uden dette
kræver Brugerrådets godkendelse (jf.
kommissorium/regler for brugerråd ved Allerød
Kommunes bygninger/anlæg §4 & §10), hvilket
giver bedre mulighed for at afvikle
ungdomskampe for andre klubber end dem
tilhørende i brugerrådet for Blovstrødhallen.
Allerød Tennis tider i Ravnsholthallen fordeles
mellem Allerød Floorball og Rønneholtparkens
Badminton. Er der herefter overskydende tider
tildeles disse til Lillerød Badminton og Allerød
Tennis i nævnte prioriteringsrækkefølge.
I så fald der er behov for en nødløsning tildeles
Rønneholtparkens badminton 2 timer i
Blovstrødhallen søndag 16.00-18.00, et tidspunkt
på dagen hvor det formodes at kampe og
stævner er afviklet. I så fald træningstiden
kolliderer med kampe og stævner for
Blovstrødhallens primære brugere, så er
forvaltningen nødsaget til at aflyse enkelte af
Rønneholtparkens træningstider.
Der garanteres ikke træningstid i weekenden,
hvilket er tilfældet nu i gymnasiehallen.
Weekendtider i Kommunens haller er forbeholdt
kampe og stævner eller træning for medlemmer
under 25.

Løsningsforslag 2.

Allerød Tennisklub



Blovstrød Tennis Klub




LUI Tennis



Allerød Floorball



ALBA



Lillerød Badminton





Rønneholtparkens
Badminton







Bilag

Henvendelse til fritidsområdet vedr. haltider - Allerød Floorball
Kai Rauns udkast til fordeling af tider i Engholmhallen fra jan 19
Kai Rauns udkast til fordeling af tider i Gymnasiehallen fra jan 2019

Referat

Kai Rauns udkast til fordeling af tider i Ravnsholthallen fra januar 2019
Mail fra Allerød Floorball
Mail fra Allerød Tennis formand 16 08 2018
Mail fra Gunnar Olsen til Kai Raun 28 02 2018
Mail fra Henning Mortensen 25 06 2018
Mail fra Kai Raun til Brugerrådene for Engholmhallen og Ravnsholthallen
Mailkorrespondance ALBA & Allerød Floorball
Mailkorrespondance Lillerød Badminton og Kai Raun
Mailkorrespondance mellem Allerød Floorball og forvaltningen august 2018
Ugeplan Blovstrødhallen 1. jan - 30. juni 2019
De to løsningsforslag tager udgangspunkt i den budgetmæssige rammer der er for
området.
Dorte Paludan opfordrede Fritidsnævnet til at udskyde beslutningen i indeværende
punkt til efter Dorte Paludan på vegne af Allerød Idræts Union har afviklet møde med
Borgmester Karsten Längerich og formand for Kultur- og idrætsudvalget Viggo Jarnum
d. 27. september 2018. Mødet er planlagt pr. e-mail d. 23. og 24. august efter
henvendelse fra Allerød Idræt Union til borgmesteren
Allerød Idræts Union vil ifølge Dorte Paludan kæmpe for en forlængelse af lejeaftalen
med Allerød Gymnasium om leje af gymnasiehallen.
Jørn: Når grundlaget for beslutningen om opsigelse af lejeaftalen med gymnasiehallen
er ændret, da der ikke står en færdig tennishal til brug i indeværende indendørssæson,
så vil det logiske være at forlænge lejeaftalen med Allerød Gymnasium.

Beslutning

7.
Kl. 19.35-19.50

Forvaltningen orienterede Fritidsnævnet om, at det haster med at give de berørte
foreninger besked.
Herudover orienterede Forvaltningen Fritidsnævnet om den politiske proces for evt.
vedtagelse af en forlængelse af leje af gymnasiehallen. Beslutningen skal først tages i
Kultur- og Idrætsudvalget og sidenhen i Økonomiudvalget, hvilket kan risikere at skabe
problemer for de berørte foreninger ift. planlægning af vinter til sommer sæsonen
 Fritidsnævnet valgte at udskyde behandlingen til deres næste møde den 31.
oktober, da repræsentanter fra Allerød Idræts Union holder møde med
Borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget den 27. september
omkring de udfordringer flere foreninger oplever.

Planlægning af dagsorden til mødet med Kultur- og Idrætsudvalget d. 29.
oktober
Forslag til emner
1. Input til dagsorden til mødet den 21. november
Følgende emner er programsat af Kultur- og idrætsudvalget til mødet den 21.
november.







Årshjul for den fremadrettede dialogen mellem udvalg, brugerrådene,
Fritidsnævnet og Allerød Idrætsunion
Der har været meget fokus på behovet for en bedre dialog. Årshjulet skal ses
som et hjælpeværktøj i forhold til at sikre det formaliserede samarbejde mellem
aktørerne.
Tildeling af tider til foreninger på anlæggene og på tværs af anlæggene
I dag sker fordelingen af tider i høj grad via dialog mellem de foreninger, der
allerede er i hallen, og de evt. nye brugere. Forvaltningen fungerer som
mediator. Det kan medføre en tendens til, at foreninger i højere grad fastholder
de tider de har og at intentionerne om, at børn og unges aktiviteter har forrang
ikke altid opfyldes i dag, jf regler for lån og leje af kommunale lokaler og
udendørs anlæg.
Status for driften
Der gives en status for de igangsatte forbedringer i driften
Budget 2019

Bilag

https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater

Referat

Jørn: Budget 2019 er essentielt at få drøftet med udvalget.
Der blev ytret ønske om at Fritidsnævnet får råderet over §18 midler.
Kim: Jeg synes det er meget interessant at der åbnes op for at drøfte procedure og
regler for tildeling af lokaler.
Kim: Det er relevant at drøfte med udvalget hvordan vi kan understøtte nye initiativer.

Beslutning

1.





Følgende punkter til dagsorden blev besluttet:
Gennemgang og drøftelse af budget 2019
Fritidsnævnets økonomisk råderet, herunder drøftelse af §18 midler.
Fordeling af lokaler – procedure og retningslinjer og muligheder for at
understøtte nye initiativer.
Drøftelse af idræts- og lederpriser – hvad gør vi når ungdomsfonden ophæves,
hvad er formålet med idrætspriserne og hvad er de konkrete kriterier for
uddelingen?

2. Forvaltningen laver et udkast til dagsorden for mødet med Kultur- og
Idrætsudvalget d. 29. oktober som sendes til alle medlemmer af fritidsnævnet
til kommentering. Frist for udsendelse er fredag d. 12. oktober. Frist for
kommentering er fredag d. 19. oktober. Frist for udsendelse af dagsorden til
fritidsnævnet og Kultur- og Idrætsudvalget er mandag d. 22. oktober.
3. Fritidsnævnets medlemmer reserverer mødet med KIU, AIU og brugerrådene
d. 21. november 2018 i kalenderen.
4. Forvaltningen inviterer alle medlemmer af fritidsnævnet til mødet med KIU, AIU
og brugerrådene d. 21. november 2018 og udsender program for mødet
senest fredag d. 9. november 2018.

8.
Kl. 19.50-20.00
Bilag
Referat
Beslutning

Eventuelt

Intet at berette

