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1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Orientering om proces for udarbejdelse af idrætspolitik 

(Gitte)
3. Orientering om budgetproces 2019-2022 (Henrik)
4. Fælles drøftelse af hvordan Fritids- og Kulturrådet kan 

arbejde strategisk for området (alle)
5. Orientering om status og proces for Velfærd frem for 

mursten (Gitte)
6. Opfølgning på drøftelser om takster for leje af lokaler i Kulturhus 

Trommen (Henrik)
7. Evt.

Ad.1.: Peter bød velkommen. 

Ad.2.: Gitte orienterede om processen for revidering af idrætspolitikken. 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 29. august godkendt 
tids- og procesplan for revidering af idrætspolitikken. Det bliver en 
involverende proces, hvor interessenter inviteres ind til blandt andet 
workshops. Idrætspolitikken forventes godkendt politisk til november 
2019. 

Herefter forventes det, at processen med revidering af kommunens 
kulturpolitik starter. 

Ad.3.: Henrik orienterede om budgetprocessen samt om kommunens 
økonomiske situation, hvor der i budgettet for 2019 skal findes besparelser 
på ca. 30 mio. kr. 
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Ad.4.: Som en hjælp til at komme i gang med drøftelserne om hvordan 
rådet kan arbejde strategisk for området præsenterede Gitte en 
brainstorming- og prioriteringsproces for rådet. 

Som en kommentar til Gittes præsentation efterlyste Jerry bedre mulighed 
for at forberede sig forud for drøftelserne fx ved at have fået tilsendt 
rapporten ’Folkeoplysningen i kommunerne. En analyse af kommunale 
nøgletal på folkeoplysningsområdet’. Jerry opfordrede administrationen til 
at indkøbe et eller flere eksemplarer af rapporten til rådet eller at kopiere 
og uddele de relevante kapitler til rådet.

Administrationen har besluttet ikke at købe et fysisk eksemplar af 
rapporten, da rapporten kan læses gratis på internettet, men 
interesserede medlemmer af rådet kan efter aftale med administrationen 
afhente en print af rapportens afsnit om §35, stk. 2 udvalgene. 

Det er også muligt at læse rapporten online eller selv downloade relevante 
afsnit via dette link: 
http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/folkeoplysningen-i-
kommunerne-en-analyse-af-kommunale-noegletal-paa-
folkeoplysningsomraadet/e01cf273-9d6c-47e3-9237-a704008b3b1b 

Side 139-153 i rapporten vedrører brugerinddragelse på 
folkeoplysningsområdet herunder §35, stk. 2 udvalgets arbejde. 

Rådets medlemmer tilkendegav hver især, hvorvidt processen skulle 
gennemføres som administrationen og formanden foreslog, eller hvorvidt 
drøftelserne skulle foregå på ’almindelig vis’ rundt om bordet. 

Rådet besluttede at gennemføre drøftelser som en brainstorming- og 
prioriteringsproces. 

Gitte samler op på processen og laver et notat, som kan danne 
udgangspunkt for det videre arbejde i rådet. Drøftelser om rådets 
strategiske arbejde for området er på dagsordenen til næste møde i rådet. 

Ad.5.: Gitte orienterede om status på Velfærd frem for mursten. Den 
politiske beslutning om, at aktiviteterne fra Fritidshuset skal være 
genplaceret pr. 1. juli 2019 er stadig gældende. 

Ad.6.: Henrik orienterede om, at administrationen arbejder på at skabe 
mere gennemskuelighed på Trommens hjemmeside om lokaletakster. 

Rådet anmoder administrationen om, at det skal være fuldt ud 
gennemskueligt, hvilke ydelser i forbindelse med et arrangement i 
Trommen, som det er muligt at vælge fra og hvilke ydelser, der er 
obligatoriske i lokalelejen.  
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Ad.7.: næste møde den 5. november kl. 17-18.30 i Kulturhus Trommen, 
mødelokale Ewald. 
Henrik fortalte kort om Kulturdagen 2018. Alle involverede foreninger i 
Kulturdagen bliver inviteret til en evaluering ultimo september / primo 
oktober. 
Peter ytrede ønske om, at rådet skal have en mere aktiv part i 
planlægningen/afviklingen af kulturdagen. Administrationen hilser 
forslaget velkommen og opfordrer rådet til at melde sig til 
planlægningsmøderne og evt. også drøfte internt hvilken rolle rådet 
ønsker at have i forhold til Kulturdagen.  
Jerry opfordrede administrationen til, at det ved næste års kulturdag bliver 
en frivillig forening, som skænker øl ud og derved har indtjeningen på 
salget i stedet for Trommen. Flemming gjorde opmærksom på at en 
forudsætning for at et sådan forslag kn lade sig gøre selvfølgelig er, at der 
rent faktisk er foreninger, som kan og vil løfte opgaven. 
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