
Sport & Fritid 
 

Folkeoplysningsudvalgets 257. møde torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.30  

Hos Grimhøj Motocross Klub  

 

Referat 
 

Referent: Toke Stobberup 

Pkt. 

 

Emne Indstilling/beslutning Ansvarlig 

1 Godkendelse af dagsor-

den 

Bilag vedlagt 

Godkendt Formanden  

2 Godkendelse af referat 

fra mødet 8. februar 

2018  

Bilag vedlagt 

Godkendt Formanden 

3 Meddelelser fra forman-

den 

Afbud: Hans Skou, Lone Norlander Smith, 

Gert Bjerregaard og Torben Dreier (Lasse 

Langfeldt deltog som suppleant for Torben 

Dreier).  

Formanden 

4 Intro til FO-klubberne 

Bilag vedlagt 

Morten Pedersen introducerede til FO-klub 

området.  
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5 Status på fire FO-klubber 

Bilag vedlagt  

Udvalget drøftede situationen for klubben i 

Kolt. Udvalget ønsker fremdrift, og opfor-

drer derfor til, et klubben kommer med en 

handleplan. Udvalget vil gerne bistå klub-

ben med hjælp og vejledning. 

Der blev aftalt, at der følges op på med-

lemstallet i Kolt på næste udvalgsmøde. På 

baggrund af dette vurderes evt. yderligere 

opfølgning.  

 

Udvalget tog herefter sagen til efterretning.  
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6 Drøftelse af tema og ret-

ningslinjer for Den Lokale 

Udviklingspulje  

Bilag vedlagt 

Udvalget drøftede tema og retningslinjer for 

Den Lokale Udviklingspulje. Udvalget kunne 

godkende forvaltningens oplæg. 

Opdateret pjece forelægges udvalget til 

endelig godkendelse på mødet i maj.  
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7 Møde med FO-klubbernes 

bestyrelser 

Bilag vedlagt   

Bestyrelsesmedlemmer fra Sabro, Elev, 

Frederiksbjerg, Spørring, Hårup, Vejlby-

Risskov deltog. Dialogen omhandlede pri-

mært om emnerne revision og minimums-

kontingent.  

 

Revision: 

Bestyrelserne havde flere bekymringer ift. 

krav om revision af tilskudsregnskab i 

klubber der modtaget mere end 450.000 
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kr. årligt, herunder følgende: 

• Pengene til revisionen går fra aktivi-

teterne. 

• Udgiften til revision er en høj udgift 

ift. et forholdsvist lille budget. 

• Flere klubber mener, at den pris der 

fremgår af udkastet til retningslin-

jerne for området lyder lav. 

 

Minimumskontingent: 

Bestyrelserne havde ligeledes flere bekym-

ringer ift. minimumskontingent herunder 

følgende: 

 

• Frygt for medlemsafgang pga. krav 

om minimumskontingent. 

• Bestyrelserne nævnte ligeledes at 

kontingent ikke er ikke lig med om 

de unge kommer i klubben. Flere af 

de unge som klubberne gerne vil 

have fat i, er unge som selv betaler 

– derfor helst ikke krav om et mini-

mumskontingent.  

• Forældrene vil gerne betale for at gå 

til sport, men ikke i klub. 

 

Bestyrelserne i klubberne foreslår i stedet 

en egenbetaling 15 %, hvor det står frit for 

klubberne hvordan de skaffer egenbetalin-

gen.  

 

Keld Kjeldahl afsluttede mødet med FO-

klubbernes bestyrelser med at sige, at FOU 

nu kender bestyrelsernes synspunkter, og 

ønsket er nu en afgørelse på sagen.  

 

Rabih Azad-Ahmad afsluttede efterfølgende 

med at konkludere, at han nu vil se nær-

mere på de indkommende input og herefter 

komme med en orientering om hvad der 

sendes til byrådet.  

8 Eventuelt 

 

Cafe Kaffegal:  

Sport & Fritid orienterede om de seneste 

ugers medieomtale vedr. Cafe Kaffegal og 

foreningen Changemakers. Sport & Fritid er 

bekendt med, at der i forbindelse med Cafe 

Kaffegal også foregår folkeoplysende vok-

senundervisning via et samarbejde med 

FO-Aarhus.  
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Sport & Fritid har derfor bedt FO-Aarhus om 

at redegøre for sit samarbejde med Cafe 

Kaffegal, herunder omfanget af folkeoply-

sende aktiviteter.  

Endvidere er FO-Aarhus blevet spurgt til om 

den aktuelle sag, hvor kommunens beskæf-

tigelsesafdeling har stoppet samarbejdet 

har ført til overvejelser hos FO-Aarhus om 

det fortsatte samarbejde.  

 

Digital registrering af fremmøde:  

Jesper Larsen opfordrede udvalget til at se 

på mulighederne for digital indberetning i 

forbindelse med foreningernes fremmøde-

registrering.  

    Mødet sluttede kl. 18:45  

 

Tilstedeværende: Rabih Azad-Ahmad, Steen B. Andersen, Mahad Yussuf, Marianne Gasbjerg, Jens 

Peter Schou Nielsen, Ulla Kolding, Bent Sejersen, Thomas Røntved, Jesper Larsen, Keld Kjeldahl, 

Stine Snede Villumsen, Erik Vigsø, Jan Christensen, Per Kromann, Inge Lise Johansen 

 

Fraværende: Hans Skou, Lone Norlander Smith, Gert Bjerregaard, Torben Dreier og Hassan Hus-

sein. 

 

Øvrigt tilstedeværende: Niels Rask, Morten Pedersen, Nina Wang, Toke Stobberup (ref)  

 


