RÅD/Nævn: Fritidsnævnet 2018 - 2021

MØDE NR.: 4

SAGSTYPE: Dagsorden

MØDEDATO: 18. juni 2018

MØDESTED: Lynge Idrætsanlæg

MØDETID:

kl. 17.30 – 19.30

Poul Møller Hansen (Allerød Idræts Union, Blovstrød IF), Dorte Paludan (Allerød Idræts
Union & Stutsborg rideklub), Henrik Bo Frederiksen (Børne- og
ungdomsorganisationernes samråd, Det Danske Spejderkorps 1. Lillerød), Torben Olesen
(Børne- og ungdomsorganisationernes samråd & Allerød Ungdomsskole), Lena Becker
(DOF, Allerød Fritidsskoler), Kim Barslev (LOF Øresund), Steen Hagstrøm
(Foreningssamvirket Pensionisthuset), Peter Bent (Repræsentant for foreninger som har
aktiviteter for handicappede, Allerød Svømmeklub), Jørn Winter Jepsen (Repræsentant
for det selvorganiserede fritidsliv)

TILSTEDE:

Kultur- og idrætsudvalget: Viggo Janum (Vores Allerød), Theodore Gbouable
(Socialdemokratiet)
Forvaltningen: Hans Dyrby Kloch (Teknisk chef), Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet)
AFBUD:
EJ MØDT:
1.
Kl. 17.30-17.32
Referat
Beslutning

2.
Kl. 17.32-17.35
Referat
Beslutning
3.
Kl. 17.35-17.40

Godkendelse af dagsorden
Intet at berette
 Forvaltningen retter Dortes tilknytning og Jørns titel i Fritidsnævnets
medlemsoversigt.
 Nyt punkt 12: Afholdelse af foreningsmøde (flyttes fra punkt 5.)

Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2018
Intet at berette
Ingen bemærkninger
Opfølgning fra mødet den 9. april 2018
Pkt. 4) Fritidsnævnets lovgrundlag og nævnets mål for 2018 – 2022:
 Der udarbejdes en prioriteret liste over de opgaver der ønskes gennemført i
valgperioden 2018 – 2022. Beslutning: Det blev aftalt at punkterne
samles/grupperes og optages på næste møde. Formanden laver oplæg og
sender skemaet ud til medlemmerne.

Bilag
Referat

Medlemmernes forslag til emner
Enkelte medlemmer mangler at indsende emner.

Beslutning

Frist for indsendelse af emner til Poul Møller Hansen er mandag den 16. juli

4.
Kl.
17.4017.55

Gensidig orientering, nyt siden sidste møde.

Bilag

Referater fra Byråd og politiske udvalg kan læses på Allerød Kommunes hjemmeside:

A) Forvaltningen
- Præsentation af vores nye fritidschef Jacob Poulsen
- Aktuelle anlægssager fra Byråd og politiske udvalg
B) Allerød på X og Tværs
C) Ungdomsskolen
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https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater
Det er muligt at få link til politiske dagsordener og referater. På ovenstående hjemmeside
klikker du på ”abonner på nyt”, indtaster din e-mail og klikker på ”abonnér”. Så får du tilsendt
et eller flere direkte links (udsendes hver fredag) til de politiske udvalg, der har holdt eller
holder møde i den pågældende uge.
Referat

A) Præsentation af ny leder af fritidsområdet, Jacob Poulsen.
 Jacob kommer fra en stilling i Dansk Boldspil-Union hvor han har arbejdet de seneste
6 år med foreningsservice, foreningsudvikling og nationale og lokale projekter.
 Jacob er uddannet cand.scient. i humanistisk- og samfundsvidenskabelig
idrætsvidenskab, bor i Birkerød, er gift og har to sønner.
A) Forvaltningen udleverede en oversigt over de politiske initiativsager, der er rejst som
en del af budgetprocessen, Uddybning af de enkelte forslag og status på
anlægssager fremgår af møde referater fra Kultur- og Fritidsudvalget, De seneste kan
ses her:
https://www.alleroed.dk/Files/Files/Dagsordener/committee_189541/agenda_341538/
agenda_341538.html
https://www.alleroed.dk/Files/Files/Dagsordener/committee_189541/agenda_336862/
agenda_336862.html
https://www.alleroed.dk/Files/Files/Dagsordener/committee_189541/agenda_326972/
agenda_326972.html
På udvalgets møde i august behandles de sidste initiativsager. Udvalget opfordres til
at abonnere på udvalgets dagsordner via hjemmesiden.
 Drøftelse: Åben hal projekt.
 Drøftelse: Ny tennishal. Spørgsmål til proces og prissætning. Teknik og Drift
afvikler orienteringsmøde med brugergruppen fredag den 22. juni.
 Drøftelse: Ungdomsfonden som udgår med udgangen af 2019.
B) Drøftelse: Information om Allerød på X og tværs på informationstavlerne.
C) 1682 hold-elever. Udfordringer med syg sekretær. Knallertkøreskolen og 1.hjælpskursus fungerer super godt. Bestyrelsesmøde den 27. juni hvor der er valg til
bestyrelsen.
Øvrigt) Spørgsmål til Jacobs stillingsbeskrivelse/funktionsbeskrivelse.


Beslutnin
g




5.
Kl. 17.55-18.00

Alle medlemmer og deres bagland med kendskab, erfaringer eller viden om åben hal
projekter eller lign. sender disse til Forvaltningen.
Fritidsnævnet orienteres på førstkommende møde om mødet med brugergruppen
vedr. den nye tennishal.
Stillingsopslaget til stillingen som leder af fritidsområdet sendes ud til fritidsnævnets
medlemmer.

Fastlæggelse af mødedatoer for 2018
Afholdelse af foreningsmøde i efteråret 2018, jf. vedlagte bilag ”Oversigt over
kommunikation med brugerne”
Fritidsnævnet møder efterår 2018:
 Onsdag den 22. august
 Mandag den 10. september
 Mandag den 29. oktober
 Mandag den 3. december
Møderne starter alle kl. 17.30 og afholdes i kommunale lokaler forskellige steder i
kommunen.
Kultur- og Idrætsudvalget møder efterår 2018:
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Mandag den 13. august
Mandag den 3. september
Mandag den 22. oktober
Mandag den 5. november
Mandag den 26. november

Møder vedr. budget 2019-22:
 Borgermøde om budgettet den 29. august.
 Budgetseminar for Byrådet den 31. august
 1. behandling af budgettet den 18. september
 Budgetforhandlinger gennemføres i perioden den 3-23. september
 Frist for ændringsforslag er den 23. september.
 2. behandling af budgettet den 9. oktober.
Bilag
Referat

Oversigt over kommunikation med brugerne
Drøftelse: Inklusion af danskere af anden etnisk herkomst i foreningerne.

Beslutning

6.
Kl. 18.00-18.20
Bilag
Referat




Fritidsnævnets møde onsdag den 22. august flyttes til onsdag den 15. august.
Forvaltningen indkalder til alle møder via Outlook.

Genbehandling af Fritidsnævnets forslag til budget for 2019 – 2021
Forslag til budget for Fritidsnævnet 2019-2021
Nævnet vil gerne afvikle deres møder forskellige steder og bruge 10-15 minutter på at
se faciliteterne.
Spørgsmål til budgettet: Forvaltningen opfordrer nævnets medlemmer til at deltage i
borgermøde om budgettet den 29. august.
Drøftelse: Den politiske budgetproces. De forskellige udvalg, herunder Kultur- og
idrætsudvalget, har udpeget mulige besparelser. Det er ikke sådan er døren er lukket
for nye initiativer (Viggo Janum), men nye initiativer skal fra nu af via et politisk parti.
Gennemgang af budgetprioriteringer i Kultur- og Idrætsudvalget (Hans Dyrbye)
Drøftelse: Disponibelt beløb til fagudvalgene.
Drøftelse: Udligningsordningen. Har man drøftet hvad der skal ske med evt.
tilbageførte midler.
Drøftelse: Fritidsnævnets opgave ift. udviklingspuljen.

Beslutning
7.
Kl.18.20-18.35

Forvaltningen planlægger Fritidsnævnets møder på forskellige lokationer og sætter tid
af i dagsorden til en ”markvandring”, hvis det er muligt.
Aktiv Fritid
A) Allerød på X og Tværs deler stand med Fritidsnævnet og DOF Fritidsskoler og
får, så vidt det er muligt, samme stadeplads som sidste år.
B) Afklaring på hvad Fritidsnævnet har behov for på dagen og hvem der deltager
fra Fritidsnævnet.
C) Mungo Park ønsker at deltage på dagen sammen med Allerød Bibliotek og
Allerød Bios venner. Mungo Park er ikke en forening og har derfor ikke
tidligere været inviteret til Aktiv Fritid. Fritidsnævnet bør tage stilling til, om
Mungo Park skal inviteres til foreningsdagen.
D) Dags dato er godt 40 foreninger tilmeldte. Fristen for tilmelding er mandag den
18. juni og umiddelbart inden udsendes en reminder mail om tilmeldingsfristen.
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Bilag
Referat

Drøftelse: Den nye citymanager. Det er nævnets overbevisning at citymanageren er en
gevinst, og at hun kan medvirke til at understøtte det gode samarbejde med Allerød
Handelsforening.
Dorte Paludan: Er ikke enig i at ikke-foreninger kan deltage. Mungo Park er en
virksomhed.
Kommunen har en interesse i Mungo Park og giver tilskud til driften af Mungo Park.
Fremragende udsmykning af torvet til Aktiv Fritid 2017, det vil vi så vidt muligt gerne
gøre igen.

Beslutning




Forvaltningen v. Jacob Poulsen søger for sandwich, vand og sodavand til
Fritidsnævnet (ca. til 10 personer).
Mungo Park må deltage på samme vilkår som foreningerne. Nævnet evaluerer
deres deltage på det førstkommende møde efter Aktiv Fritid og tager stilling til,
om de må deltage fremadrettet.

8.
Kl. 18.35-18.50

Opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets møde med Fritidsnævnet den 14. maj
2018

Bilag
Referat

Dagsorden fra mødet

Beslutning





9.
Kl. 18.50-19.05

Præcisering af notatet: Det var Fritidsnævnets ønske at ekstrabevillingen til
Allerødordningen på 100.000 skulle have været udmøntet i en særskilt pulje
(udviklingspulje).
Oplysningsforbundene ønsker at kunne anvende skolelokalerne. Punktet
bringes til yderligere drøftelse på næstkommende møde.
Næste møde med Kultur- og idrætsudvalget: Fritidsnævnet indkalder Kulturog Idrætsudvalget til næste møde.

Kultur- og Idrætsudvalgets møde med brugerrådene den 23. maj 2018
Gennemgang af konsekvenserne af "Service i sammenspil" - gennemgang af
plancherne fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde med brugerrådene

Bilag




Service i Samspil
Plancher fra mødet mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Brugerråd mv. den
23. maj
Mødets form var ifølge Jørn Winther Jepsen utilfredsstillende. Især den udleverede
skrivelse om nedskæring af Allerødordningen og det politiske oplæg var
utilfredsstillende.
Drøftelse: Serviceniveauet og forventningerne til serviceniveauet
 Hans Dyrby: Foreningerne har meget høje forventninger til service. Det er
forståelig, at foreninger er frustreret når det ikke er samme
personaleressourcer til rådighed som før, vi skal i retning af foreninger og
brugergrupper som tager mere ansvar for at overlevere lokalerne til hinanden.
 Hans Dyrby vigtigt at skelne mellem driftssvigt og effekten af besparelserne.
Der er ressourcer til at mande op i særlige tilfælde, men det kræver at behovet
varsles i god tid, så vagtplaner kan tilpasses.
 Jørn Winter Jepsen: Servicen har nået et niveau som er under standard.
 Hans Dyrbye: Serviceniveauet matcher generelt vores nabokommuner, at gå
fra et meget højt serviceniveau til et mindre højt serviceniveau forstår vi er
frustrerende.
 Kultur- og idrætsudvalget tager kritikken til mødets form og indhold til
efterretning.
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Hans Dyrby: Vi står overfor en kommunikationsindsats ift. overlevering af
lokaler og faciliteter fra bruger til bruger.

Drøftelse: Operationel kommunikation med Forvaltningen
 Viggo Janum: Måske er der brug for mere operationel kommunikation med
Forvaltningen.
 Viggo Janum: Jeg tror at Service og Samspil kan komme til at fungere, og
systemet virker fornuftigt. Måske er der brug for nogle tydeligere retningslinjer
og ihærdig kommunikation af disse (bedre forventningsafstemning)
Drøftelse: Rengøring
 Dorte Paludan: Der bør kommunal rengøring på når en privatarrangør har lejet
kommunale lokaler.
 Hans Dyrby: Det er selvfølgelig Forvaltningens ansvar når lokaler udlejes.
 Hans Dyrby: Der er mulighed for at stille ekstra beredskab til rådighed i særlige
tilfælde. Det anbefales at brugerrådene drøfter de større events i god tid, så
der kan ske koordinering med driften.
Drøftelse: Brugerrådsmøderne
 Poul Møller Hansen: Forvaltningen skal være opmærksom på at få fulgt op på
kritiske punkter i brugerrådene, herunder få fulgt op på Service og Samspil,
hvis der er behov for det.
Beslutning

Drøftet

10.
Kl. 19.05-19.15

Vedligeholdelse af anlæg herunder omklædningsfaciliteterne

Bilag
Referat
Beslutning

11.
Kl. 19.15-19.25

Drøftelse: Omklædningsfaciliteter til piger og kvinder
 Forvaltningen ønsker at få besked, hvis der er noget, som ikke er som det skal
være.


Forvaltningen forpligter sig til at tager emnet om omklædningsfaciliteter til piger
og kvinder op på brugerrådsmøderne.



Brugerrådene kan anvende deres rådighedsbeløb til forbedring af
omklædningsforholdene.

Møde med Borgmesteren
Der er aftalt møde med Borgmester Karsten Längerich den 27. juni kl. 16.30 om
afholdelse af et Temadag for foreningerne. Input til mødet og deltagere afklares.

Bilag
Referat

Beslutning


De ansvarlige for indsatsen tager mødet med borgmesteren. Deltagerne
afrapporterer efterfølgende til fritidsnævnet.
Deltagerne søger assistance hos Forvaltningen, hvis de ønsker det.

12.
Kl. 19.25-19.30

Afholdelse af foreningsmøde i efteråret 2018

Bilag

”Oversigt over kommunikation med brugerne”

Referat
Beslutning

Intet at berette, da punktet ikke blev behandlet.

13.

Eventuelt
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Kl. 19.25-19.30
Bilag

Beslutning

Kommunikation/markedsføring af sommerferieaktiviteter i Allerød Kommune
skal bringes op på næstkommende møde. Kommunikation/markedsføring af
foreningens sommerferieaktivitet skal være et tilbud, da mange
sommerferieaktiviteter er forbeholdt egne medlemmer.
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