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Udvalgsmedlemmer

Liselotte Hillestrøm (A)
Formand

Hans Vacker (V)
Næstformand

Allan Petersen (O) Hans Henrik Rolskov
(V)

Torsten Sonne Peter-
sen (F)

Administrativ organisation

    

Johan Stadil Petersen Peter Hüttel

Chefansvaret for Udvalget for Fritid og Fællesskab deles mellem Johan Stadil Petersen og Peter Hüt-
tel.

Sekretær for udvalget er Johan Stadil Petersen.
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Udvalgets opgaver
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menne-
ske både bidrager til og bruger fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv – og andre menne-
sker – har et godt liv.

Forudsætninger
 Kommunen udvikler, faciliterer og sætter rammer for fællesskaber, så man kan tage medansvar 

og være medskabende i vores samfund
 Man har lyst til at deltage i fællesskabet, fordi det giver værdi
 Der er gode muligheder for at tage ansvar, være med til at bestemme og udøve indflydelse
 Man oplever, at det er sjovt at kunne selv og kunne sammen med andre
 Det opleves givtigt at arbejde frivilligt

Budgetpræsentation

Område Budgetforslag 
2018 

(hele 1.000 kr.)
Kultur og fritid 47.922
Transport 20.960
Integration 3.261
Biblioteker 13.929
Øvrige områder 928
I alt 87.000

Driftsbudgettet for Udvalget for Fritid & Fællesskab udgør i 2018 netto 87 mio. kr. 

Udvalgets budgetramme i budgetforslaget er i forhold til Budget 2017 reduceret med netto 2,1 mio. kr. 
De primære påvirkninger af budgetrammen er:

 For at Glud Museum kan oppebære sin statsanerkendelse modtager museet 0,2 mio. kr. ek-
stra i årene til og med 2019.

 Til betaling af lejeafgift øges driftstilskud til de 2 boldhaller ved Hedensted Skole med 0,8 mio. 
kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. omplaceres fra Udvalget for Læring.

 Til restfinansiering af ”Fritid til Alle” afsættes yderligere 0,2 mio. kr.
 For boligudgifter, enkeltydelser, tolkeudgifter og transport fra asylcentrene forventes min-

dreudgifter på 1,1 mio. kr.
 Statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere forventes øget med 2,2 mio. kr. 

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet er fordelt på aktiviteter. 
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Budgetforslag 2018 i 1.000 kr.

Geninvesteringspuljen
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle udvalg skulle vurdere, hvilke aktiviteter 
og opgaver man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering 
inden for udvalgets område.

Denne opgave videreførtes i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi. 

I 2018 sættes geninvesteringspuljen på ”stand by”. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 
overvejer Byrådet om geninvesteringspuljen skal aktiveres igen. 

Formål og budgetforudsætninger

Transport 
Den kollektive trafik skal understøtte den øvrige bæredygtige transport i Hedensted Kommune.

Med bæredygtig transport søger man at udnytte den nuværende kørselskapacitet til udvidet service 
over for borgerne. Kapacitet skal forstås bredt set, så alle persontransportformer inddrages - som 
f.eks. privatkørsel. Nye tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres, så 
eksisterende muligheder udnyttes endnu bedre.

Den almindelige buskørsel omfatter regionale, lokale og skolebusruter. 

Regionale ruter: 
Ruter mellem byer og institutioner af regional betydning, og ruterne krydser normalt en eller flere kom-
munegrænser. Betalingsruter. Drives af Midttrafik og betales af Region Midtjylland.
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Lokale ruter:
Større kommunale ruter, der ikke kun betjener folkeskoler. Betalingsruter. Drives af Midttrafik og beta-
les af Hedensted Kommune.

Skolebusruter:
Ruter oprettet alene med det formål, at Hedensted Kommune opfylder sin forpligtelse til skolebørnsbe-
fordring i henhold til folkeskolelovens § 26. Gratis ruter. Drives og betales af Hedensted Kommune. 

Hedensted Kommune har siden 2012 været med i Midttrafiks Flextur. I 2013 blev Flextur udvidet med 
kørsel over kommunegrænsen til Vejle Kommune til 5 kr./km. I 2015 blev det muligt at køre til Horsens 
Kommune til samme takst, som der køres for internt i Hedensted Kommune nemlig 4 kr./km.  Flextur 
er fortsat et indsatsområde. Flextur er åben for alle. Man skal således ikke visiteres til Flextur, og der 
køres alle ugens dage fra kl. 06.00 til kl. 24.00. Flextur er ved at være kendt som et alternativ til bus-
transport i kommunen, hvilket kan ses på, at der måned for måned afvikles flere ture. 

Handicapkørsel er for borgere, der grundet et handicap ikke kan benytte den almindelige kollektive 
trafik. Borgerne visiteres af Hedensted Kommune, og kørslen bestilles hos Midttrafik, som udfører den 
som koordineret kørsel sammen med den regionale sygekørsel og Flextur.

Budgettet omfatter også pensionisters befordring til behandling til ved læge og speciallæge.

Folkebiblioteker
Folkebibliotekernes grundlæggende kerneydelse er at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden, 
information og kulturelle oplevelser. 

Hedensted Bibliotekerne:

 Understøtter alle borgeres læring og adgang til dokumenter og informationer, uanset om de 
findes i fysiske eller digitale materialer.

 Er åbne og opsøgende og udvikler nye partnerskaber på tværs af kommunens institutioner og 
andre kommuner.

 Er et mødested, hvor alle kan mødes uanset alder, baggrund og interesser. Det er et offentligt 
frirum, der fungerer som borgernes hus, et sted man kommer, fordi man har lyst.

Hedensted Bibliotekerne er åbne og selvbetjente fra kl. 7.00 til kl. 21.00 alle ugens dage. Alle steder 
er der selvbetjeningsautomater, trådløst netværk og et antal computere + printere, som kan benyttes i 
hele tidsrummet. Det giver mulighed for at benytte husene på forskellige tidspunkter på dagen. Biblio-
teksrummene benyttes som samlings- og mødested. Flere grupper benytter sig af muligheden: bl.a. 
strikkeklubber, læseklubber, studerende, daglige avislæsere, PC-brugere, mødre på barsel, bogcafeer 
osv.

Der er 5 fysiske biblioteker. Tørring bibliotek (Gudenåcenteret), Uldum bibliotek, Hedensted bibliotek 
(her ligger administrationen af bibliotekerne), Juelsminde bibliotek og Hornsyld bibliotek (integreret 
med SIM/skole, altså både skole- og folkebibliotek). Desuden er der en samarbejdsaftale med Tørring 
Gymnasium om 3 ugentlige bibliotekartimer. Af andre services fra bibliotekerne kan bl.a. nævnes: 

- Selvhenterordning: Et tilbud i Glud, Stenderup og Lindved om afhentning og aflevering af bibli-
oteksmaterialer i bl.a. Dagli’Brugsen. Bibliotekernes lokale vognmand kører omkring 2-3 gan-
ge ugentligt.
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- Bogen-kommer: Udbringning af biblioteksmaterialer til ældre, dårligt gående og handicappede 
borgere. Frivillige bringer ud i Tørring området. 

- Børnehavebiblioteker: Der er i alt 9, som er spredt i kommunen, hvor der er langt til de fysiske 
biblioteker, både forældre og børn kan låne med hjem. 

Foruden udlån af både fysiske og digitale materialer, forsøger bibliotekerne også at målrette sine akti-
viteter og services til bestemte aldersgrupper. Eksempler på projekter i 2017: Bibliotekstilbud til folke-
skolen, Børnehavekatalog, Sprogudvikling i børnehaverne, Hedensted Bibliotekerne bygger bro mel-
lem lokalsamfund, kultur og flygtninge, læselyst for mænd, skriveworkshops/børnelitteraturfestival 
Aarhus 2017, brugerinddragelse. Efterår/forår udsendes et katalog over bibliotekernes arrangementer 
og aktiviteter for børn, unge og voksne. Dette fremgår af bibliotekernes egen hjemmeside: www.he-
denstedbib.dk

I juni 2016 skiftede folkebibliotekerne og skolebibliotekerne til et nyt fælles nationalt bibliotekssystem, 
Cicero. Bibliotekssystemet implementeres på alle landets folkebiblioteker i løbet af 2017/2018. Syste-
met har givet bibliotekerne et tidssvarende arbejdsredskab, som understøtter andre digitale løsninger, 
bl.a. mobilepay, digital post, NemID-løsning på hjemmesiden. Der udvikles løbende efterhånden som 
flere kommuner kommer på.

Folkebibliotekernes besøgstal er stabilt på godt 150.000 borgere årligt. Hjemmesiden www.heden-
stedbib.dk har i 2016 haft en besøgsstigning på 8,8%. Disse tal bekræfter, at borgerne bruger bibliote-
kerne til møde- og samlingssted. Derfor vil man de kommende år forsøge at gøre de fysiske rum end-
nu mere attraktive og funktionelle med muligheder for flere forskellige aktiviteter – også når de er selv-
betjente.

Integration
Opgaven med integration af flygtninge er delt mellem Fritid & Fællesskab og Beskæftigelse. Fritid & 
Fællesskab står for modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn, unge og familier. Be-
skæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats.

På baggrund af drøftelser i både temagruppen Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte ud-
valg samt Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsat-
sen i Hedensted Kommune.

Integration i Udvalget for Fritid & Fællesskab arbejder helhedsorienteret. Det er Servicelovens be-
stemmelser omkring råd og vejledning samt særlig støtte til familier, børn og unge, der væsentligst 
anvendes i udfører/ leverandørdelen. Formålet er at give den enkelte flygtning mulighed for at lære 
sproget og det danske samfund og dens levevis og derved have lyst til at deltage i fællesskabet, tage 
ansvar og opleve, at det er sjovt at kunne selv og kunne sammen med andre. 

Målgruppen er flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, familiesammenførte til flygtninge og unge 
uledsagede. Indsatserne dækker hovedsageligt de første 3 år efter første registrering i CPR-registret. 
Målgruppen er kendetegnet ved løbende at have varierende omfang, nationaliteter og personlige res-
sourcer/problemstillinger. Generelt er der tale om et yngre aldersgennemsnit end den danske befolk-
ningssammensætning, idet der kun er få ældre i målgruppen.

http://www.hedenstedbib.dk/
http://www.hedenstedbib.dk/
http://www.hedenstedbib.dk/
http://www.hedenstedbib.dk/
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Kommunekvoter
Kvoter i årene 2012 – 2018
År Oprindelig udmeldt kvote 

til året
Ændring af kvoten i året Forbrug af kvoten

2012 47
2013 41
2014 41 60
2015 62 161 138
2016 144 207 (09.03.16)

90 (24.10.16
89

2017 121 66 (30.06.17)
2018 Ca. 48 

(excl. familiesammenføringer)

Udlændingestyrelsen sænkede i april 2017 forventningen til antallet af flygtninge som i 2017 er fordelt 
til kommunerne fra 8.500 til 4.000 personer. Landstallet for 2018 er skønsmæssigt sat til 3.000 perso-
ner.

Når udlændingestyrelsen har udmeldt forventningen skal regionerne søge at indgå frivillig aftale om 
fordelingen af regionskvoterne, fristen er 1. juni 2017. Er der ikke enighed i regionerne fastsætter Ud-
lændingestyrelsen regionskvoterne.

Herefter skal kommunalbestyrelserne i hver region søge at indgå en frivillig aftale om kommune-kvo-
ten, her er fristen 10 september i 2017. Hvis kommunerne ikke kan blive enige fastsætter Udlændinge-
styrelsen senest 30. september kommunekvoterne.

En kvote beregnes for perioden 1. marts – 28. februar det efterfølgende år og følger ikke et almindeligt 
regnskabsår. Kvoten dækker forsørgere, ikke forsørgere, børn og uledsagede børn og unge.

Statsrefusioner
I den 3 årige integrationsperiode er der 100 % statsrefusion efter Servicelovens bestemmelser til udfø-
rer/leverandørdelen. Myndighedsdelen/rådgiverne er der ingen refusion på.

I forhold til uledsagede unge under 18 år, som kommer til Danmark uden forældre, er der oprettet 6 
opholdssteder. ”Melhedegaard” i Tørring, ”Daugaard” i Daugård, ”Skovhuset” i Bråskov ”Anemonen” i 
Juelsminde, ”Mont-Martre” i Juelsminde og ”Syrénen” i Rårup. Opholdsstederne har døgnbemanding 
og forestår al støtte til de unge, indtil de bliver 18 år. Efter det fyldte 18. år tilbydes indsats fra støtte-
kontaktpersoner i egen bolig eller eget værelse. Opholdsstederne og støtten efter det fyldte 18 år er 
takstfinansieret.

Børn, unge og familier tilbydes råd og vejledning inden for de første 3 år via familiekonsulenter eller 
Stimulancen. Dette område er også takstfinansieret. 

Ændringer til budget 2018
Budgettet er korrigeret for skønnede ændringer i forbindelse med den forventede udmeldte kvote. 
Ændringerne dækker over mindreudgifter til boligudgifter, enkeltydelser, tolkeudgifter og transportud-
gifter. Statstilskud til uledsagede har været for lavt budgetlagt og er tilrettet.
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Kultur & Fritid
I Hedensted Kommune skal foreninger være et traditionelt samlingspunkt, når det drejer sig om fri-
tidsaktiviteter. Samtidig skal foreningerne være hjørnestene i et demokratisk kulturliv. Da foreningerne 
skal udgøre den praktiske ramme for udfoldelse af aktiviteter, er det også her man udvikler fællesskab 
og demokrati i et forpligtende samvær. Det attraktive fritidsliv er gode rammer, som gør Hedensted 
Kommune til et godt sted at bo. Borgerne skal tilbydes oplevelser gennem kultur- og fritidsaktiviteter. 
Hedensted Kommune skal være stedet, hvor sundhed og livskvalitet både er åndelige vitaminer, fæl-
lesskab, socialt samvær, gode kulturelle oplevelser og sund ernæring samt fysisk aktivitet.  

Hedensted Kommune kan brande sig på et sammenskabt foreningsliv med tidssvarende og nytænkte 
facilitetsudbud. Udviklingen skal ske i samarbejde med borgerne.

Stadion og idrætsanlæg
Udgifter vedrørende drift og vedligehold af kommunens boldbaner og stadions. 

Den almindelige vedligeholdelse af idrætsanlæggene varetages af kommunens egen materielgård. 
Tidligere har HedeDanmark varetaget dele af vedligeholdelsen, men efter udbud står Materielgården 
alene for pasningen. Ved at hjemtage hele pasningen er der vedtaget en besparelse på 200.000 kr. på 
driften af idrætsanlæggene. Idrætsforeningerne har tidligere stået for opkridtningen af boldbanerne, 
som de har fået et tilskud til. Denne opgave står Materielgården for nu. Der er i alt 21 stadions i kom-
munen. 

I 2014 indviede Hedensted Kommune sit første kunstgræs-anlæg – HM Park. Foreningerne har været 
rigtig glade ved initiativet og kvitteret med at bruge anlægget i stor udstrækning. Derudover er der 
lavet aftale med to efterskoler om leje af deres kunstgræsbaner til foreningernes brug.

Efter en kortlægning af lysanlæggenes tilstand blev det i 2011 besluttet, at man ville oprette en pulje til 
lysanlæg. Denne pulje er hvert år blevet tilført ca. 100.000 kr. Puljen skal bruges til at udskifte og ved-
ligeholde nedslidte lysanlæg. Der er 21 lysanlæg på kommunens boldbaner.

Anlæg
Cykelprojektet ved Hedensted Centret skal indeholde et BMX-anlæg, der opføres efter internationale 
standarder, så Hedensted kan blive et centrum for elite-kørere, internationale og nationale mesterska-
ber samt breddeidrætsarrangementer. Omkring anlægget skabes der et rekreativt naturområde, som 
appellerer til både børn og voksne. Det samlede forventede udgiftsbudget er 15,5 mio. kr., hvoraf 
kommunen bidrager med 3 mio. kr. som anlægstilskud og 4 mio. kr. til jordopkøb. Derudover finansie-
res projektet via fondsmidler og sponsorater.

Andre fritidsfaciliteter
Indtægten fra Juelsminde Strand Camping og Vandrerhjemmet er fastsat i forpagtningsaftalen. For-
pagtningsaftalen har været sendt i åbent udbud for minimum 12 år. De nye forpagtere startede den 1. 
oktober 2015. 

Udgifter til drift af bygningen Bjerre Herreds Amatørscene, som er beliggende i Rårup på samme 
adresse som Rårup Børnehave.
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Idrætsfaciliteter for børn og unge
Der ydes driftstilskud til de 13 idrætscentre i kommunen. Tilskuddet er fastsat i en tilskudsmodel på 
halområdet. Der gives et tilskud pr. hal og gymnastiksal. Når idrætscentrene har modtaget tilskuddet, 
skal de stille deres haller mv. til rådighed for kommunens skoler, børnehaver mv.

I slutningen af 2016 tog man et nybygget springcenter i brug i Hornsyld. I forbindelse med ombygnin-
gen af Lindved Skole er den gymnastiksalen revet ned. Som erstatning har Lindved Hallen i 2017 
opført en ny multihal med tilhørende springfaciliteter. I 2017 blev boldhallen ved Hedensted Skole 
overdraget til Hedensted Centret. I 2017 blev der bygget endnu en boldhal i forlængelse med den 
gamle, som i samme omgang blev renoveret. I forbindelse med tilbygningen vil der primo 2018 også 
blive opført nye springfaciliteter.

Der ydes driftstilskud til kommunens 3 svømmehaller i Hornsyld, Hedensted og Tørring. Driftstilskud-
dene til svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Svømmehallerne 
skal stille deres hal til rådighed for kommunens skoler, børnehaver mv. 

Der ydes driftsudgifter til de 5 kommunalt ejede klubhuse i den gamle Hedensted Kommune. I de tidli-
gere Juelsminde og Tørring-Uldum Kommuner er der ikke kommunalt ejede klubhuse. 

Museer
Tilskud til de 3 museer: Glud Museum, Hjortsvang Museum og Uldum Mølle. Tilskuddenes størrelse er 
politisk vedtaget. For at Glud Museum kan oppebære sin statsanerkendelse, modtog museet 200.000 
kr. ekstra i 2016 og yderligere 200.000 kr. ekstra hvert af de efterfølgende år til og med 2019. 

Teatre
Når en børnehave, skole eller andre kommunale institutioner for børn arrangerer en teaterforestilling, 
betaler institutionen selv halvdelen af regningen. Den anden halvdel betales på en central konto. Den 
centrale halvdel modtages der statsrefusion for, så derfor nul nettoudgifter til teatre under Fritid & Fæl-
lesskab.

Andre kulturelle opgaver
I kommunen er der 18 lokalarkiver, som i direkte tilskud til det enkelte lokalarkiv årligt modtager 
80.000 kr. tilsammen. Tilskuddet er fastsat i forbindelse med harmoniseringen ved kommunesammen-
lægningen. Derudover er der en fælles pulje på 32.000 kr. 

Kommunens 20 forsamlingshuse/sognegårde modtager årligt et tilskud. Tilskuddet for de 4 kommunalt 
ejede forsamlingshuse/sognegårde er fastsat til 11.900 kr. De 14 øvrige forsamlingshuse/sognegårde 
modtager et tilskud på 23.800 kr. Tilskuddet er fastsat i forbindelse med harmoniseringen ved kommu-
nesammenlægningen. 

Derudover er der afsat beløb til Palsgaard Sommerspil og andre kulturelle opgaver.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat 5 års tilskud til Juelsminde Golfklub 
på 177.000 kr. årligt svarende til ejendomsskatterne.

Folkeoplysende voksenundervisning
Der er i kommunen 12 aftenskoler, som årligt modtager et tilskud til aflønning af lærere og ledere. Der 
er mellemkommunale betalinger for området, idet der opkræves eller betales en godtgørelse ifølge 
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Folkeoplysningsbekendtgørelsens kap. 7. Det er deltagerens hjemstedskommune ved undervisnin-
gens start, der er afgørende for, hvilken kommune der skal betale.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Der gives 3 forskellige tilskud til de folkeoplysende foreninger. Medlemstilskud, kursustilskud og klar-
gøring af baner. Medlemstilskuddet gives til børn og unge i alderen 0 – 25 år samt handicappede. Der 
gives 175 kr. pr. medlem. Der gives kursustilskud svarende til 75 % af foreningernes kursusudgifter, 
dog max. 3.000 kr. pr. person om året. 

Fritidsudvalget fordeler hvert år fra Udviklingspuljen ca. 550.000 kr. til folkeoplysende og kulturelle 
initiativer. Dette gøres ud fra fastsatte kriterier. 

Hvert år i februar/marts måned afholdes der en AWARD-fest. Festen er en anerkendelse af det frivilli-
ge foreningsliv i kommunen. Der uddeles hvert år 8 priser, og i løbet af aftenen er der god underhold-
ning med kendte danske kunstnere. Der plejer at deltage 700 – 800 i festlighederne.

I projektet ”Fritid til Alle” har man gennem de seneste 6 år arbejdet på, at alle børn og unge i Heden-
sted Kommune skal have mulighed for at gå til noget i deres fritid. Projektet har været en succes. ”Fri-
tid til Alle” fortsætter i 2018.

Igennem flere år er der arbejdet med visionen ”Hedensted – Danmarks bedste kommune at være 
frivillig i”. Bl.a. er der købt og stillet IT-systemet Conventus gratis til rådighed, hvilket har forenklet det 
administrative arbejde i foreningerne. Derudover er der afsat midler til uddannelse af frivillige fore-
ningsledere.

Lokaletilskud
Til de tilskudsberettigede omkostninger i henhold til Folkeoplysningsloven skal der gives et lokale-
tilskud til de folkeoplysende foreninger herunder idrætsforeningernes brug af idrætshaller og svømme-
haller. Hallerne modtager desuden lokaletilskud for at stille mødelokaler og omklædefaciliteter til rådig-
hed for foreningerne. 

Folkeoplysningsloven bestemmer, at der som minimum skal gives 65 % i lokaletilskud. Hedensted 
Kommune giver som udgangspunkt 70 % i tilskud. Som følge af Aftale om Budget 2016-2019 blev det 
dog ved byrådets 2. behandling af budgettet vedtaget, at det fra den 1. august 2016 bliver gratis for 
foreningerne at benytte idrætshallerne. Der blev i den forbindelse afsat yderligere midler til lokale-
tilskud.

Det forventes, at initiativet vil fremme sundheden for børn, unge og voksne, da flere vil dyrke idræt, 
fordi det giver mulighed for, at medlemskontingenterne sænkes. Der optages dialog med de berørte 
foreninger herom. 

Efter det første år med gratis haller for foreningerne kan det konstateres, at antallet af foreningstimer i 
hallerne er steget en anelse.

Pr. 1. januar 2016 trådte en ny tilskudsmodel for foreningernes brug af omklædningsrum og mødelo-
kaler i hallerne i kraft. Der blev i den forbindelse også afsat yderligere midler til lokaletilskud.
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Udvalget for 
Fritid & Fællesskab

Ferieaktiviteter
Aktiv Ferie er kommunens tilbud til børn og unge i skolernes ferier. Her deltager normalt omkring 
1.300 børn og unge i 60 forskellige aktiviteter. Aktiviteterne er i kategorierne vandaktiviteter, kreativ 
udfoldelse, aktiv i naturen, sport og ridning. Der er delvis egenbetaling.

Blåt Flag
Da Hedensted Kommune har 2 strande med blåt flag, er man forpligtet til at arrangere miljøaktiviteter, 
der giver kommunens borgere chancen for naturoplevelser. I månederne juni-oktober afholder kom-
munen i samarbejde med forskellige foreninger derfor en række arrangementer. Der afholdes bl.a. 
svampeture, strandaktiviteter mv. 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
§ 18 midlerne ydes som støtte til det frivillige sociale arbejde i Hedensted Kommune, som udføres 
med henblik på at forebygge og afhjælpe social og sundhedsmæssige problemer. Støtten gives til 
organisationer og foreninger samt andre, der understøtter en frivillig indsats. Der kan ansøges fra 
puljen i november måned. Ansøgningerne skal være i overensstemmelse med formulerede kriterier, 
og fordelingen foretages af Udvalget for Fritid & Fællesskab i december måned. Her øremærkes en 
andel af § 18 midlerne til et specifikt fokusområde, nemlig frivillighuse i Hedensted, Juelsminde og 
Tørring. Hedensted Kommune modtager et bloktilskud, som finansierer støtten.

Pensionisthøjskolen 
Pensionisthøjskolen er et kommunalt tilbud til efterlønsmodtagere og pensionister i Hedensted Kom-
mune. Her er forskellige aktiviteter som foredrag, rejser og andre aktiviteter.

Formålet er, at borgeren får mulighed for at opbygge et netværk med andre seniorer. De inspirerende 
aktiviteter kan hjælpe borgeren med at bibeholde en aktiv dagligdag. F.eks. når man forlader arbejds-
markedet, bliver enlig eller bare vil være sammen med andre mennesker.

Natur & Miljø

I henhold til budgetforliget for 2017 er der blevet oprettet et Klima- og energiråd. Rådet er fælles med 
Udvalget for Fritid og Fællesskab. Rådet skal styrke indsatsen på klima- og energiområdet. Der for-
ventes afsat ca. 1 årsværk til opgaven i 2018. Indsatserne vil blive prioriteret og i fornødent omfang 
finansieret inden for Hedensted Kommunes samlede ramme.

For Juelsminde er der lavet en såkaldt Risikostyringsplan i forhold til højvandsikring. I 2017 blev 
byen sikret til kvote 1,8 meter. I de kommende år skal der arbejdes med at sikre byen yderligere. 
Første trin her er dannelse af et digelag.


