RÅD/Nævn: Fritidsnævnet 2018 - 2021

MØDE NR.: 8

SAGSTYPE: Dagsorden

MØDEDATO: 3. december 2018

MØDESTED: Engholmhallen, Mødelokale
MØDETID:
kl. 17.30–19.30
Henrik Bo Frederiksen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd)
Torben Olesen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd og Allerød
TILSTEDE:
Ungdomsskole)
Lena Becker (DOF)
Kim Barslev (LOF Øresund)
Steen Hagstrøm (Foreningssamvirket Pensionisthuset)
Peter Bent (Repræsentant for foreninger som har aktiviteter for handicappede)
Dorte Paludan (Allerød Idræts Union)
Jørn Winter Jepsen (Repræsentant for det selvorganiserede fritidsliv)
Poul Møller Hansen (Allerød Idræts Union)
Viggo Janum (Kultur- og Idrætsudvalget)
Theodore Gbouable (Kultur- og Idrætsudvalget)
Hans Dyrby Kloch (Teknisk chef)
Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet)
AFBUD:

Theodore Gbouable (Socialdemokratiet)

EJ MØDT:
1.
Kl. 17.30-17.35
Referat
Beslutning

Godkendelse af dagsorden

2.
Kl. 17.35-17.45
Bilag

Godkendelse af referat af mødet den 10. september 2018 og mødet med Kulturog Idrætsudvalget d. 29. oktober 2018
Referat af møde i fritidsnævnet 15 08 2018
Referat - møde med KIU 29 10 2018
 Spørgsmål til dobbeltudsendelse af referat af mødet med Kultur- og
Idrætsudvalget d. 29. oktober 2018.
1. Referater godkendt

Referat
Beslutning

3.
Kl. 17.45-17.55

1. Gensidig orientering tages under dagsordenpunkt 3
2. Orientering fra ungdomsskolen tages under punkt 3.
3. Møde nr. er forkert og ændres fra møde nr. 7 til møde nr. 8.
4. Dagsordenpunkt 7 udskydes til næste møde (28. januar 2019)
5. Der tilføjes et dagsordenspunkt eventuelt.

1. Meddelelser ved Forvaltningen
 Gymnasiehallen
 Personalemæssige forhold i Idræt og Folkeoplysning
 Lillerød Badminton har fået forbud mod lån af Klatretræet (Græsmarken 2) og
Lillerødhallerne til foreningsfester for ungdomsspillere der involverer indtagelse
af alkohol.
2. Gensidig orientering
3. Orientering fra ungdomsskolen

Referat







Orientering om forlængelse af leje af gymnasiehallen v. Jacob
Orientering om langtidssygemelding og virksomhedspraktikant v. Jacob
Orientering om planlægning af Allerød på X og Tværs v. Jørn
Orientering om DGI prisuddeling til LUI v. Dorte.
Orientering om at Else Vad er blevet valgt ind i DGI Nordsjællands bestyrelse
v. Dorte.



Orientering om ungdomsskolen v. Torben. En kritisk langtidssygemelding og
udfordringer med en app. Der er rigtig mange hold som ikke er blevet til noget i
år, ca. halvdelen er ikke blevet oprettet.

Beslutning

4.
Kl. 17.55-18.05
Bilag
Referat

Fritidsnævnet forslag til budget for 2018 - 2022

Beslutning

1. Hans Dyrby Kloch undersøger hvordan og hvornår forslaget er blevet behandlet af
Forvaltningen og Kultur- og Idrætsudvalget.
2. Kultur- og Idrætsudvalget behandler Fritidsnævnets forslag i forbindelse med den
kommende budgetproces.

5.
Kl. 18.05-18.20

Opfølgning på mødet d. 21. november på Kirkehavegård samt udpegning af
Fritidsnævnets repræsentanter til arbejdsgruppe for udarbejdelse af nye regler
for udlån og udlejning af Allerød Kommunes lokaler og idrætsfaciliteter
https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater
Kultur- og Idrætsudvalgsmøde 26.11.2018 dagsordenpunkt 2
Kultur- og Idrætsudvalgsmøde 05.11.2018 dagsordenpunkt 3
 Orientering om den efterfølgende proces v. Viggo og hvordan brugerrådene
inddrages i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen bliver udvidet med tre deltagere
fra brugerrådene. Altså en arbejdsgruppe bestående af 9 repræsentanter.
 Fra Kultur- og Idrætsudvalget er repræsentanterne Esben og Axel
 Der skrives ud til brugerrådene vedr. udpegningen.
 Fra Allerød Idræts Union er repræsentanterne Søren Toft og Henriette
Jacobsen
 Drøftelse af regler for skolernes brug af kommunale lokaler og idrætsfaciliteter.
Der var enighed om, at der er behov for at se de nuværende regler og
procedurer efter i sømmene.

Bilag

Referat

Budgetforslag for Fritidsnævnet for denne valgperiode - 21.3.2018
 Kommentarer til forslaget v. Peter
 Kommentarer til behandling af forslaget v. Viggo.
 Kommentarer til behandling af forslaget v. Jørn.
 Kommentarer til behandling af input til fagudvalget v. Viggo og Hans.
 Drøftelse af fremtidig behandling af Fritidsnævnets forslag i Kultur- og
Idrætsudvalget.
 Drøftelse af årshjul for behandling af forslag, input og ønsker fra Fritidsnævnet,
brugerrådene og Allerød Idræts Union.

Beslutning

1. Forvaltningen skriver ud til brugerrådene vedr. udpegningen, de kommende
arbejdsgruppemøder og dialogmøde med alle brugerrådene. (Udsendt den 13.12.18)
2. Fra Fritidsnævnet er repræsentanterne Kim Barslev og Henrik Bo Frederiksen.

6.
Kl. 18.20-18.35

Gennemgang af den økonomiske fordeling på det folkeoplysende område,
herunder den mellemkommunale refusion på voksenundervisningsområdet de
sidste tre år.

Bilag
Referat

Beslutning

7.
Kl. 18.35-19.00



Lena ønsker information om fordeling at tilskud på
voksenundervisningsområdet. Gerne grupperet på almen, foredrag, handicap
og instrumental.
 Der er en ny aftenskole, Corallerne.
1. Forvaltningen udarbejder en oversigt over den specifikke fordeling på
voksenundervisningsområdet (almen, foredrag, handicap og instrumental). Oversigten
forelægges på førstkommende møde i Fritidsnævnet.
Servicelovens §18 og §79 midler til indsatser på kultur og fritidsområdet.
 Præsentation ved Forvaltningen
 Drøftelse af mulighederne


Bilag
Referat
Beslutning

8.
Kl. 19.00-19.20
Bilag
Referat

Beslutte handlinger

1. Materialet udleveret på mødet. Dagsordenpunktet udskydes til næste møde i
Fritidsnævnet d. 28. januar 2019, hvor materialet medsendes.
Lederpriser og anerkendelse af den frivillige indsats
 Drøftelse
 Beslutte handlinger




Torben Olsen mener at det er en vigtig indsats som skal prioriteres på
budgettet i 2020. Ungdomsfonden ophører med udgangen af 2019. Der er
behov for en pris der hylder bredden.
Viggo sagde at han synes at Fritidsnævnet skal tage ejerskab for uddeling af
lederpriser og anerkendelse af den frivillige indsats.
Kort plenum drøftelse om andre former for anerkendelse.

Beslutning
9.
Kl. 19.20-19.30
Bilag
Referat
Beslutning

Fastlægge Fritidsnævnets mødedatoer for 2019

11.
Kl. 19.30Referat

Eventuelt

Beslutning

1. Fritidsnævnet inviteres til standerhejsning for Tennishallen. Projektlederen er
informeret herom.
2. Fritidsnævnet inviteres fast til første spadestik eller standerhejsning.
Ejendomsområdet er orienteret herom.

10.
Kl. 19.30Referat
Beslutning

Rundvisning i Engholmhallen for dem som har tid og lyst

1. Næste møde afvikles d. 28 januar kl. 17.30, så vidt muligt på Blovstrød Idrætsanlæg.
2. Forvaltningen sætter indeværende punkt på dagsorden d. 28. januar med konkrete
forslag til datoer. Møderne planlægges så de passer med Kultur- og Idrætsudvalgets
mødekalender.

Fritidsnævnet ønsker at blive inviteret til første spadestik (fx tennishallen, petanque
mv.)

Intet at berette

Punkter til kommende møde i Fritidsnævnet d. 28. januar 2019 kl. 17.30
x.
Kl.
Bilag

Opsamling på session vedr. fritidsnævnets rolle og drøftelse af den videre
proces.
Præsentation - Fritidsnævnets rolle - møde i fritidsnævnet 10 09 2018 dagsordenpunkt
4
Opsamling på gruppearbejde – 10 09 2018

Referat
Beslutning
x.
Kl.
Bilag
Referat
Beslutning

Projekt ”Åben hal”
- Orientering
- Drøftelse
https://www.ledigetider.dk/

x.
Kl.
Bilag
Referat
Beslutning

Brugeraftaler
Lokaler egnet til undervisning
https://www.ledigetider.dk/

x.
Kl.
Bilag
Referat
Beslutning

Foreningsportalen / Bookingsystemet

