
Sport & Fritid 
 

Folkeoplysningsudvalgets 259. møde torsdag den 21. juni 2018 kl. 16.30  

Rådhuset, Lokale 398 

 

Referat 
 

Referent: Heidi Lytje Oehlers  

Pkt. 

 

Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsorden Punkt nr. 11 udgår af dagens dagsorden. 

Punktet kommer på næste udvalgsmøde. 

Formanden  

2 Godkendelse af referat fra 

mødet 3. maj 2018  

 

Godkendt Formanden 

3 Meddelelser fra formanden Afbud: Stine Villumsen, Jan Christensen, 

Jesper Larsen, Jens Peter Schou Nielsen 

 
Velkommen til nyt medlem Sati Bal der 
afløser Hassan Hussein.  

 
Erik Vigsø medbringer en sang til næste 
møde.  

Formanden 

4 Ønske om udtrædelse af 

Folkeoplysningsudvalget 

Ønske om udtrædelse af Folkeoplys-
ningsudvalget fra Hassan Hussein. 
 
Folkeoplysningsudvalget imødekommer 
ønsket om udtrædelse. 
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5 Foreningskonsulenternes 

halvårsrapport 
Heidi Lytje Oehlers fremlagde forenings-

konsulenternes halvårsrapport. Rappor-

ten blev godkendt. 

 

Afledt af halvårsrapporten blev det i ud-

valget drøftet hvordan flere kan få gavn 

af fritidspasset. Der var et forslag om at 

invitere de foreninger ind, som havde 

mange fritidspasbrugere, og som var 

gode til at informere om hvordan fritid-

passet kan anvendes i deres forening. 

 

Der var et ønske fra Bent Sejersen om at 

få anvendelsesgraden af fritidspasset for 

Tranbjerg. Sport & Fritid undersøger om 

der kan laves en statistik for de forskelli-

ge bydele. 

 

Det blev bemærket at den netop indgåe-

de ghettoaftale vil få betydning for det 

folkeoplysende arbejde i de udsatte bo-

ligområder. 
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6 Aktivitetsstøtte 2018 Ingen bemærkninger. 

Indstillingen er godkendt. 
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7 Den Lokale Udviklingspule – 

Hockey Akademi 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at 

imødekomme ansøgningen til Den Lokale 

Udviklingspulje fra Hockey Akademi, da 

det er først gang de vil afholde sommer-

ferieaktiviteter. Det skal dog overfor for-

eningen pointeres at såfremt de ønsker 

at gentage sommerskolen skal de ansø-

ge Sport & Fritids pulje til sommerferie-

aktiviteter. 
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8 Den Lokale Udviklingspulje 

– Power Fitness Badminton 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at 

imødekomme ansøgningen, da det er et 

nyt træningskoncept, hvor man kombi-

nerer badminton og fitness for at nå nye 

målgrupper.   
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9 Fordeling af lokaler på 

Fjordsgade 
Sport & Fritid orienterede om planerne 

for den fremtidige anvendelse af lokaler-

ne på Fjordsgade. 

 

Folkeoplysningsudvalget tog orienterin-

gen til efterretning. 
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10 Nordisk Fritidskonference Nordisk Fritidskonference om hvordan 

man bygger en by som indbyder til akti-

vitet. Konferencen afholdes 26.-28. sep-

tember 2018 i Göteborg. 

Følgende udvalgsmedlemmer meldte sig 

til at deltage på konferencen: 

Torben Drejer 

Erik Vigsø 

Mahad Yussuf 

 

Det Folkeoplysningsudvalgsmøde der 

afholdes 27. september flyttes ikke.  
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11 Redegørelse vedr. aktivite-

ter hos FOF inkl. foretræde 
Punktet udgår. Sagen vil blive sat på til 

næste møde. 
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12 Status på 4 FO-klubber inkl. 

foretræde   
Afbud fra Kolt-FO klub, som havde fore-

træde. Der blev delt et statusnotat fra 

Kolt rundt (vedlagt referatet).  

Udvalget besluttede at skubbe drøftelsen 

vedr. Kolt Ungdomsklub til næste møde. 

Kolt Ungdomsklub inviteres igen til fore-

træde for udvalget på næste møde. Ind-
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til videre kan klubben videreføre sine 

aktiviteter i henhold til den oprindelige 

bevilling.  

 

Udvalget tog tilbagemeldingerne fra 

Vejlby-Risskov, Beder og Frederiksbjerg 

FO-klubber til efterretning. Klubberne 

skal fortsat afrapportere medlemstal 

kvartalsvis. 

 

Udvalget besluttede at alle FO-klubber 

skal føre fremmøderegistrering fra au-

gust 2018, som skal afleveres sammen 

med klubbernes virksomhedsplaner.  

 

13 Ansøgning fra Hårup Ung-

domsklub om ekstra bevil-

ling af timer 

Folkeoplysningsudvalget besluttede at 

der ekstra-ordinært kan bevilges ekstra 

timer til klubbens sommerferie indsats i 

henhold til ansøgningen fra Hårup Ung-

domsklub.  
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14 Eventuelt 

 

Rabih Azad-Ahmad orienterede udvalget 

om at Aarhus Kommune er i gang med 

et sparekatalog på ca. 300 mio. Det be-

tyder at der skal spares på alle områder i 

kommunen, også på folkeoplysningsom-

rådet. 
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    Mødet sluttede kl. 17.45 

 

Tilstedeværende: Rabih Azad-Ahmad, Steen B. Andersen, Hans Skou, Mahad Yussuf, Gert Bjerre-

gaard, Torben Dreier, Marianne Gasbjerg, Ulla Kolding, Bent Sejersen, Thomas R. Jensen, Keld 

Kjeldahl, Erik Vigsø, Sati Bal, Inge Lise Johansen, Per Kromann, Merete Raun Poulsen, Steen De-

vantier (suppleant for Stine Villumsen) 

 

Fraværende: Stine Villumsen, Jan Christensen, Jesper Larsen, Jens Peter Schou Nielsen, Lone Nor-

lander Schmidt 

 

Øvrigt tilstedeværende: Niels Rask, Morten Pedersen, Kirsten Jørgensen, Heidi Lytje Oehlers (ref)  

 


