RÅD/Nævn: Fritidsnævnet 2018 - 2021

MØDE NR.: 5

SAGSTYPE: Referat

MØDEDATO: 15. august 2018

MØDESTED: Lillerødhallerne, mødelokale ved caféen MØDETID:
kl. 17.30 – 19.30
Poul Møller Hansen (Allerød Idræts Union)
Torben Olesen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd)
TILSTEDE:
Lena Becker (DOF, Allerød Fritidsskoler)
Kim Barslev (LOF Øresund)
Steen Hagstrøm (Foreningssamvirket Pensionisthuset)
Peter Bent (Repræsentant for foreninger som har aktiviteter for handicappede)
Jørn Winther Jepsen (Repræsentant for det selvorganiserede fritidsliv)
Else Vad (Suppleant for Dorte Paludan)
Viggo Janum (Vores Allerød, Kultur- og idrætsudvalget)
Hans Dyrby Kloch (Teknisk chef, Allerød Kommune)
Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet, Allerød Kommune)
AFBUD:

Dorte Paludan (Allerød Idræts Union)

EJ MØDT:

Henrik Bo Frederiksen (Børne- og ungdomsorganisationernes samråd)
Theodore Gbouable (Socialdemokratiet, Kultur- og idrætsudvalget)

1.
Kl. 17.30-17.35
Referat
Beslutning

Godkendelse af dagsorden

2.
Kl. 17.35-17.40
Bilag
Referat
Beslutning

Godkendelse af referat fra mødet den 18. juni 2018

3.
Kl. 17.40-18.10

Gensidig orientering.

Følgende blev tilføjet til dagsordenpunkt 3:
- Orientering fra Børne- og ungdomsorganisationerne
- Orientering om Allerød på x og tværs

Referat 18-06-2018
Rettelse til udsmykning af torvet. Det var ikke tilfredsstillende.
Rettelse af sagstype fra dagsorden til referat.

A) Forvaltningen
- Budgetprocessen
- Aktiv Fritid
- Møde med Dorte Paludan
- Orientering om Kultur- og Idrætsudvalgsmødet afviklet den 13. august 2018
herunder status for ny tennishal.
B) Øvrige
- Orientering om møde med borgmesteren d. 27/6-18 vedr. temadag for
foreningerne.
- Orientering fra Børne- og ungdomsorganisationerne
- Orientering om Allerød på x og tværs
C) Eventuelt
Bilag
Referat

Notat: Opfølgning på møde med Dorte Paludan afviklet den 25. juni 2018 (fremsendes
mandag den 13/8)
Budgetprocessen
Hans: Der bliver ikke behandlet flere budgetsager i forvaltningen. Fra nu af er det en
politisk proces.
Viggo Jarnum gennemgik den forestående politiske budgetproces.
Fritidsnævnet har mulighed for at indsende høringssvar senest den. 6. september 2018
kl. 8.00. Høringssvars skal sendes til sekretariat@alleroed.dk
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Aktiv Fritid
Forvaltningen orienterede om det nye digitale oversigtskort og andre lavpraktiske ting.
Møde med Dorte Paludan
Notatet blev kort gennemgået. Der var ingen kommentarer hertil
Orientering om Kultur- og Idrætsudvalgsmødet afviklet den 13. august 2018
herunder status for ny tennishal.
- Referater er tilgængelige på kommunens hjemmeside
- Referat fra Fritidsnævnets møder påføres som standard orienteringspunkt på Kulturog Idrætsudvalgets dagsorden.
- Status for proces for opførelse af varmtvandsbassin
- Orientering om standard forpagtningskontrakt.
Viggo: Det er et klart ønske at gøre det så attraktivt som muligt at forpagte en café på
et idrætsanlæg, men aftalerne skal gøres nemmere at administrere og skal selvfølgelig
overholde lovgivningen.
- Orientering om beslutning ift. til den videre proces for dialog med brugerrådene,
Fritidsnævnet og Allerød Idræts Union.
Else: Formålet med mødet den 21. september skal være meget præcist.
- Orientering om lukket punkt vedr. tennishallen.
Hans: Udbuddet er ikke endelig afgjort og tidsplanen er forsinket.
Poul: Det må man så tage konsekvenserne af ift. blandt andet leje af gymnasiehallen.
- Orientering om initiativsager
Orientering om møde med borgmesteren vedr. temadag for foreningerne
- Fritidsnævnet anbefaler afholdelse af temadag for foreninger med borgmesteren som
arrangør. Initiativgruppen bistår planlægningen og afviklingen.
- Notat fra Jørn Winter udsendes sammen med dette referat.
- Peter: Planen er at kontakte borgmesteren om en måneds tid.
- Else: Jeg tror det bliver en svær øvelse at få foreningerne til at deltage. Man skal
være meget præcis ift. at fortælle hvad de får ud af det.
Jørn: Der er ikke tale om at skabe en masse nye ideer, men at give inspiration til at
anskue ens egen forening og frivillighed i et andet lys.
Orientering fra Ungdomskolen
- Vi har en sekretær der er langtidssyg.
- Vi er gode til at tage folk i jobprøvning og bliver herved aflastet lidt administrativt.
- Det er ærgerligt at vi ikke kan få etableret et samarbejde med Kratbjerg, Lillevang og
Blovstrød.
- Stor succes med klar til eksamen kursus.
- Vores 1. hjælps kursus er rigtig godt besat.
- Orientering om værkstedslokale på Lillevang skole afd. Lillerød
- Nyt medlem i bestyrelsen. Nikolaj Palisborg.
Allerød på x og tværs ved Jørn
- Der er et redigeret program i Allerød Nyt i dag.
- Vi har opsat plakater rigtig mange steder.
- Vi har planlagt at uddele 1000 programmer til Aktiv Fritid på lørdag d. 18/8
- Jørn indkalder til evalueringsmøde i løbet af efteråret
- Information om Allerød på X og tværs er på informationsskærme som streamer i
bunden
Eventuelt:
- Peter: Spørgsmål vedr. henlæggelse af anlægssagen varmtvand bassin
- Hans: Sagen er ikke henlagt.
Formand Poul Møller Hansen deltager ikke i næste møde den 10. september.
Forvaltningen forbereder dagsorden sammen med næstformand Torben Olesen.

Beslutning

Forvaltningen vender tilbage med svar vedr. høringssvar ift. budget.
Forvaltningens svar: Fristen er den. 6. september 2018 kl. 8.00. Høringssvars
skal sendes til sekretariat@alleroed.dk
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Forvaltningen angiver i referat hvor borgermødet afvikles (sted).
Forvaltningens svar: Borgermødet afvikles i Centerhallen.
4.
Kl. 18.10-18.30

Gennemgang og drøftelse af nævnets opgaveliste.
Hvordan skal opgaverne bearbejdes og prioriteres?

Bilag
Referat

Opgaver Fritidsnævnet (fremsendes efter fristen den 12. august 2018)
Poul gennemgik oversigtsskema.
Poul har modtaget prioriteringsoversigt fra 7 af nævnets medlemmer.
Poul gennemgik højeste og laveste prioriteringer baseret på et vægtet gennemsnit
udregnet på basis af medlemmernes prioriteringer.
Der var en del skepsis overfor metoden, da flere medlemmer ikke havde prioriteret alle
punkter, og 3 medlemmer havde ikke indsendt deres prioriteringer.
Nævnet kom efter en lang diskussion frem til, at den vigtigste opgave for Fritidsnævnet
nu og her, er at finde ud af hvilken rolle nævnet skal spille for fritidsområdet i Allerød
Kommune.
Der blev fra Kim Barslev ytret ønske om at nævnet drøfter Kommunens regler for lån
og leje af Kommunens lokaler og udendørs anlæg og procedure for fordeling af tider.
(jf. http://aktivalleroed.dk/media/12552/regler-for-laan-og-leje-af-alleroed-kommuneslokaler-og-udendoers-anlaeg.pdf)

Beslutning

På næste møde i Fritidsnævnet afsættes der en time til halvanden til følgende fokus:
Hvilken rolle skal fritidsnævnet spille i samspil mellem de forskellige aktører på fritidsog kulturområdet.
Forvaltningen planlægger en proces herfor.

5.
Kl. 18.30-18.40

Møde med Kultur- og Idrætsudvalget
- Tid og sted
- Dagsorden
Beslutning 18. juni 2018: Næste møde med Kultur- og idrætsudvalget: Fritidsnævnet
indkalder Kultur- og Idrætsudvalget til næste møde.

Bilag
Referat
Beslutning

6.
Kl. 18.40-18.50

Mødet afvikles den 29. oktober i Lynge.
Fritidsnævnet laver udkast til dagsorden på mødet d. 10. september.
Forvaltningen inviterer Fritidsnævnet og Kultur- og Idrætsudvalget til mødet.

Input til åben hal projekt
Eventuelle input til projektet
Beslutning 18. juni 2018: Alle medlemmer og deres bagland med kendskab, erfaringer
eller viden om åben hal projekter eller lign. sender disse til forvaltningen.

Bilag
Referat

Det blev fra flere af medlemmerne pointeret, at det er vigtig at få afklaret hvordan det
håndteres i hallerne, ift. bemanding, adgangskontrol, rengøring mv.
Det blev pointeret at det er vigtigt at fortælle om projektet. Det blev desuden pointeret
at 1 trin er en test som har til hovedformål at høste erfaringer.

Beslutning

Forvaltningen har været i dialog med Københavns kommune, og har fået mange gode
input.
- Forvaltningen kontakter Roskilde Kommune for at høre nærmere om deres erfaringer
- Drøftelse af åben hal projektet sættes på dagsorden på de pågældende brugerråd.
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7.
Kl. 18.50-19.00

Anvendelse af skolelokalerne
Beslutning 18. juni 2018: Oplysningsforbundene ønsker at kunne anvende
skolelokalerne. Punktet bringes til yderligere drøftelse på næstkommende møde.

Bilag
Referat

Beslutning
8.
Kl. 19.00-19.10

Kim: Ønsker dialog med folkeskolelederne så klasselokalerne kan anvendes i
dagtimerne.
Hans: Det er vigtigt af differentiere mellem lokaler og faglokaler.
Kim: Vi ønsker adgang til faglokaler til madlavning, yoga, gymnastik mv.
LOF skoleleder kontakter Jacob Poulsen med konkrete ønsker.
Kommunikation/markedsføring af sommerferieaktiviteter 2019
Beslutning 18. juni 2018: 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.

Bilag
Referat
Beslutning

9.
Kl. 19.10-19.20

Ønsker foreningerne en fælles præsentation af tilbud kan Forvaltningen stille en digital
platform til rådighed, hvorpå foreningerne kan uploade deres aktiviteter.
Ønsker til mødet den 10. september
- Sted
- Dagsorden
Fritidsnævnet møder efterår 2018:
 Mandag den 10. september
 Mandag den 29. oktober
 Mandag den 3. december
Kultur- og Idrætsudvalget møder efterår 2018:
 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
Beslutning

10.
Kl. 19.20-19.30

Der holdes fast i beslutningen om, at Fritidsnævnet afvikler møder forskellige steder i
Kommunen.
Mødet den 10. september afvikles i Allerød Idrætspark
Forvaltningen forsøger at arrangere en rundtur på anlægget evt. ved AFK.

Eventuelt
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Bilag
Referat
Beslutning

Intet at berette
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