
Sport & Fritid 
 

Folkeoplysningsudvalgets 258. møde torsdag den 3. maj 2018 kl. 16.30  

Rådhuset, Lokale 390   

 

Referat 
 

Referent: Toke Stobberup 

Pkt. 

 

Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsor-

den 

Bilag vedlagt 

Godkendt Formanden  

2 Godkendelse af referat 

fra mødet 22. marts 2018  

Bilag vedlagt 

Keld Kjeldahl havde en korrektion til refera-

tet fra den 22. marts pkt. 7. Her fremgår 

det, at forældrene gerne vil betale for at de 

unge går til sport, men ikke i klub. Det der 

blev sagt var i stedet, at mange af de unge 

ikke vil have deres forældre i og i nærhe-

den af klubben. De unge synes, at det er 

pinligt. De unge kommer i klubberne af 

egen fri vilje.  

 

Udvalget kunne herefter godkende referatet 

Formanden 

3 Meddelelser fra forman-

den 

Afbud: Merete Raun Poulsen, Per Kromann 

og Hassan Hussein.  

 

Keld Kjeldahl medbringer sang til næste 

møde.  

Formanden 

4 Orientering om medlems-

tal for Kolt FO-klub 
Udvalget drøftede orienteringen.  

 

Sag vedr. Kolt FO-klub kommer på FOU-

mødet igen i juni.  

 

Udvalget tog orienteringen til efterretnin-

gen.  
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5 Orientering om undervis-

ningsaktiviteter hos Cafe 

Kaffegal  

Udvalget drøftede orienteringen, herunder 

følgende:  

• En mulighed kunne være at kigge på 

dette område næste gang man skal 

vælge tema for tilsyn på folkeoplys-

ningsområdet.  

• En anden mulighed kunne være at 

invertere aftenskolerne ind til en ud-

dybning og drøftelse af konkrete ak-

tiviteter eller emner.   

 

Rabih Azad-Ahmad afsluttede drøftelsen 

med at konkludere, at sagen kan tages op 
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igen, hvis der er behov for det.  

  

6 Orientering om temaba-

seret tilsyn på folkeop-

lysningsområdet 2017 

Udvalget drøftede orienteringen.  

 

Morten Pedersen orienterede om, at flere 

foreninger har efterspurgt hjælp til håndte-

ring af dokumentation ift. aktivitetsstøtte-

ordningen. Sport & Fritid er pt. ved at un-

dersøge, om man kan lave en app eller lig-

nende, som kan tilbydes foreninger som en 

frivillig mulighed for hjælp til registrering af 

aktiviteter.  

 

Udvalget tog herefter orienteringen til efter-

retning.   
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7 Orientering om ansøgnin-

ger om lokaletilskud forår 

2018  

Udvalget tog orienteringen til efterretning.   Sport & Fritid 

8 Den Lokale Udviklingspul-

je – endelig godkendelse 

af retningslinjer 

Udvalget ønsker, at man i informationsma-

teriale/hjemmeside tilføjer hvor mange 

midler der er i puljen samt en uddybning 

af, hvad egenfinansiering eksempelvis kan 

være.  

 

Udvalget kunne herefter godkende de nye 

retningslinjer.  

Sport & Fritid 

 Den Lokale Udviklingspul-

je – ansøgning fra Kom & 

Dans 

Udvalget godkendte at bevilge tilskud til 

projektet.  
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8 Eventuelt 

 

Hans Skou orienterede om åbningen af det 

nye Sejlsportscenter.  

 

Det blev aftalt, at et af de kommende FOU-

møder afholdes i Sejlsportscenteret med 

efterfølgende rundvisning.  

Formanden  

    Mødet sluttede kl. 18.30 

 

Tilstedeværende: Rabih Azad-Ahmad, Steen B. Andersen, Hans Skou, Gert Bjerregaard, Torben 

Dreier, Marianne Gasbjerg, Jens Peter Schou Nielsen, Ulla Kolding, Bent Sejersen, Thomas Røntved, 

Jesper Larsen, Keld Kjeldahl, Stine Snede Villumsen, Erik Vigsø, Jan Christensen, Inge Lise Johan-

sen 

 

Fraværende: Mahad Yussuf, Lone Norlander Smith, Hassan Hussein, Merete Raun Poulsen, Per 

Kromann 

 

Øvrigt tilstedeværende: Niels Rask, Morten Pedersen, Lars-Bo Teilberg, Toke Stobberup (ref)  

 


