ALLERØD
KOMMUNE

Fritidsnævnet
Møde nr. 2
Referat fra mødet mandag den 19.

marts 2018 kl. 19.00 i Lillerødhallens

mødelokale.
Mødet sluttede: 21.40
Afbud: Kim Barslev, Søren Silving og Jørn W. Jepsen. For Kim Barslev mødte Niels
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2. Bemærkninger til dagsordenen
Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens forslag
Afledte
konsekvenser

-

Økonomi og
finansiering

-

Dialog/høring

-

Bilag

Nej

Beslutning
Punkt nr. 1 ”Godkendelse af referatet” ikke medtaget i dagsordenen.
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Dagsorden blev ikke godkendt, idet Peter Bent oplyste at der manglede 3 punkter:
1. Ansøgning om rådighedsbeløb til Fritidsnævnet
2. Aftale om møde med Kultur- og Idrætsudvalget
3. Tilbagemelding/aftale om afholdelse af temadag
Det blev aftalt at behandle punkt 1 særskilt og punkt 2 og 3 under meddelelser under punkt 3.
Beslutning punkt 1:
Der var udarbejdet et forslag til ansøgning om en pulje til Fritidsnævnet, idet der blev henvist
til møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 5. februar, hvor deltagerne i mødet fik oplyst, at de
inden 5. april kunne fremsende forslag om en pulje til rådighed for Fritidsnævnet.
Det blev besluttet at Fritidsnævnet fremsender en ansøgning til budget 2019 og efterfølgende år
på 300.000 kr. Beløbet specificeres i forhold til hvad puljen ønskes anvendt til.
Der blev nedsat en gruppe som skulle udarbejde ansøgningen.
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3. Orientering og meddelelser
Sagsnr.:
Punkttype

Orientering

Tema

Diverse orienteringer

Sagsbeskrivelse

a) Orientering fra forvaltningen
Kultur og idrætsudvalget den 5. februar
Pkt. 4 Møde med Fritidsnævnet
Kultur- og Idrætsudvalget tog orienteringen fra Fritidsnævnet til
efterretning og afventer invitation til møde fra Fritidsnævnet.
Pkt. 5 Klubhus for Blovstrød Tennis Klub
Blovstrød Tennisklub havde søgt Allerød Kommune om at kommunen vil
overtage driften af deres klubhus.
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Allerød Kommune overtager ikke
Blovstrøds Tennis Klubs faciliteter, idet det vurderes, at der ikke er behov
for at kommunen overtager klubbens faciliteter, da klubben har adgang til
hallens faciliteter.
Pkt 8 Service i Samspil – udkast til ydelseskatalog
Under dette punkt blev bl.a. regler for opsætning og nedtagning af bander
indstillet til Byrådet, som vedtog indstillingen den 22. februar.
Der blev foretaget følgende indstilling:
Det anbefales, at udvalget indstiller i Økonomiudvalg og Byråd at Service i
Samspil godkendes til implementering fra sæson 2018/2019. Med følgende
præciseringer
De 4 folkeskoler tildeles en gennemsnitlig dispositionstid af en tekniske
servicemedarbejder på 10% af arbejdstiden pr afdelingen, til
mælkeordning, mødeaktivitet mv. ud over de faste opgaver beskrevet som
en del af ejendomsdriften. For midtbyskolerne regnes der med en tildeling
pr afdeling. Skolelederen disponerer over disse timer. Fordelingen af timer
hen over året aftales mellem Allerød Ejendomme og skolen.
Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.
Og følgende vedr. opsætning af udstyr herunder bander:
1. Indendørs fodbold foregår udelukkende på fredage, og hvor det er muligt
også lørdag og søndag
2. Indendørs fodbold sker kun for U-12 og ned efter, altså kun børnehold.
Alle andre hold spiller på kunstgræs
3. Opsætning og nedtagning af bander sker efter samme princip som på
Lynge Idrætsanlæg. Forventet udgift som følger:
a. Lynge Idrætsanlæg ca. 8.000 kr.
b. Ravnsholthallen ingen udgift
c. Blovstrødhallen ca. 8.000 kr.
d. Lillerødhallerne ca. 10.000 kr.
4. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det
omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og
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fastgørelse af bom og mål i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse
opgaven.
Det skal bemærkes, at når der afvikles stævner under SBU og DGI, får
klubberne allerede i dag betaling fra disse organisationer for at afvikle
stævnet herunder opsætning og nedtagning af bander.

Kultur og Idrætsudvalget den 5. marts
Pkt. 7 Brug af kommunale faciliteter
Udvalget fik gennemgået reglerne for brug af kommunale lokaler og
besluttede følgende:
Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget ønsker på et
kommende møde en sag vedrørende selvorganiseret idræts brug af
faciliteter.

Pkt. 8 Dryland
Kultur- og Idrætsudvalget blev orienteret om etablering af
Dryland/udbygning af Blovstrød Svømmehal.
Udvalget til orientering til efterretning.

Pkt. 9 Ny tennishal
Kultur- og Idrætsudvalget blev orienteret om arbejdet med opførelse af ny
tennishal.
Udvalget tog orientering til efterretning.

Pkt. 10 Etablering af varmtvandsbassin
Kultur- og Idrætsudvalget blev orienteret om arbejdet med etablering af et
varmtvandsbassin ved Engholm Plejecenter.
De første tilbud kunne ikke holdes inden for budgettet, hvorfor arbejdet
udbydes på ny og forventes at foreligge inden sommerferien.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 11 Punkt fra borgmester Jørgen Johansen – genoptagelse
Sag vedr. tilskud til gennemførelse af temadag foreslået af
Fritidsnævnet
Udvalget besluttede følgende.
Udvalget ønsker at fremme et sådan arrangement. Udvalget anmoder om
en sag herom efter Fritidsnævnets afklaring af deres konkrete forslag
Link til dagsordener på Allerød Kommunes hjemmeside:
https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater

b) Orientering fra Allerød på Kryds og Tværs
c) Orientering fra Ungdomsskolebestyrelsen

Administrationens Det foreslås at orienteringen tages til efterretning
forslag
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Bilag
Beslutning

_______________________________________________________
Orienteringerne blev taget til efterretning med følgende tilføjelser:
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.
Med hensyn til Allerød på Kryds og tværs er der gang i
programlægning
Ungdomsskolen har 1055 cpr.-elever og 1653 holdelever.
Ungdomsskolen tilbyder p.t. spansk
Ungdomsskolen afholder 1.-hjælpskurser og alle 8. klasser har været
igennem kurset.
Ungdomsskolebestyrelsen er først lige blev valgt og den nye
bestyrelse tiltræder først den 18. april.
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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 vil kort gennemgå lovgrundlaget for Fritidsnævnets arbejde
herunder den kompetence som Byrådet har tillagt nævnet.
Kompetenceplanen vedlægges.
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. Skal der afsættes en pulje til idræt og kultur
På sidste møde besluttede nævnte følgende:
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 Kulturog Idrætsudvalget.
Med hensyn til gennemgang af nævnets opgaver og kompetence blev
forvaltningens forslag godkendt.
Nævnets medlemmer skal på mødet fremkomme med hver minimum 3 og
maksimalt 5 ideer til områder der skal arbejdes med de kommende 4 år.

Administrationens
forslag
Bilag
Beslutning

_________________________________________________________
Regelgrundlag blev gennemgået.
Der bliver bestilt eksemplar af ”Folkeoplysningsloven med
kommentar”til de medlemmer som ikke har et eksemplar.
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.
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6. Eventuelt
Sagsnr.:
Punkttype
Tema
Sagsbeskrivelse

Administrationens
forslag
Bilag
_________________________________________________________
Beslutning

Næste møde er aftalt til 9. april 2018

Der er startet en ny mountinbike klub i Lynge, som bruger Lynge Grusgrav.
Torben Olesen præsenterede skitseforslag til ny hytte ved Lynge Idrætshal. Lokalplan ”Forslag til
spejderhus i Lynge”.
Lena Becker orienterede om at nogle Folkeoplysningsudvalg i nabokommunerne drøfter muligheder for
samarbejde mellem kommunernes Folkeoplysningsudvalg (§ 35 stk. 2 udvalg)

