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58.        Meddelelser og orientering

Beslutningstema

Mødekalender 2017
Foreningernes årsberetninger: Der informeres om tilskudsreglerne i Fritidsinfo.
Nedsættelse af Award-udvalg: Hans Vacker, Freddy Maagaard, Helene Thing.
Der er fra udviklingspuljen reserveret 100.000 kr. til uddannelsespulje og 25.000 kr. til 
kommunemester i klubudvikling: Beløbene er fortsat "øremærket" til formålet.
 

Bilag

 Mødekalender 2017 - Fritidsudvalget

 

Bilag/Punkt_58_Bilag_1_Moedekalender_2017__Fritidsudvalget.pdf
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59.        Fordeling af tilskud til voksenundervisning i 2017

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fordeling af tilskud til voksenundervisning 2017 under 
folkeoplysningsloven.

Økonomi

Budget 2017 til den folkeoplysende voksenundervisning lyder på 893.088 kr. Budgettet 
dækker tilskud til voksenundervisning og mellemkommunale betalinger til andre kommuner.

Sagsfremstilling

10 aftenskoler har søgt om tilskud til voksenundervisning i 2017. Der er udarbejdet en 
beregning til fordeling af budgetbeløbet. Beregningen tager udgangspunkt i aftenskolernes 
forventede lønudgift i 2016 excl. 10 % debatpuljen.

Kommunikation

Aftenskoler og oplysningsforbund informeres om godkendt tilskudstilsagn for 2017

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at beregningen godkendes.

Beslutning

Beregningen for 2017 er godkendt.

Bilag

 Beregning for 2017 incl. ønsker om udvidelse

 

Bilag/Punkt_59_Bilag_1_Beregning_for_2017_incl_oensker_om_udvidelse.pdf


Hedensted Kommune 
Fritidsudvalget 

Mødedato: 
5. december 2016

Formand: 
Hans Vacker

Sidetal:  5

18.15.05-Ø40-18-15

60.        Ansøgning til udviklingspuljen - KFUM Spejderne, 
Flemming Gruppe. Familie-spejder-enhed.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KFUM Spejderne, Flemming Gruppe, der søger om 
tilskud til opstart af familie-spejder-enhed.

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Flemming Spejderne ønsker at starte en Familie-spejder-enhed, hvor målgruppen er familier 
med børn mellem 3 - 6 år. Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem 
aktiviteter for børn sammen med deres forældre. Der har været afholdt informationsmøde, 
hvor der er fundet 3 koordinatorer til projektet.  
Projektets udgifter lyder på 46.080 kr., hvor Flemming Spejderne har en egenfinansiering på 
6.080 kr. og KFUM Spejdernes landsorganisation giver et tilskud på 5.000 kr. Herudover søges 
der om tilskud fra fonde. 
Udgifterne fordeler sig på snobrødspinde og Y-jern 3.580 kr., fiskenet 1.500 kr., 
sorteringsbakker 500 kr., vandkikkerter 2.000 kr., samlingstelt 32.000 kr., sakse 1.600 kr., 
diverse papir/pap materialer 1.000 kr., og patruljekasser 3.900 kr. 
Der søges om et tilskud fra udviklingspuljen på 20.000 kr. 
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til KFUM Spejderne, Flemming Gruppe

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der bevilges 15.000 kr.
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Bilag

 Ansøgning til udv.puljen KFUM Spejderne i Flemming, Familiespejd

 

Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Ansoegning_til_udvpuljen_KFUM_Spejderne_i_Flemming_Familiespejd.pdf
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61.        Ansøgning til udviklingspuljen - Kreativ Fritid, 
Juelsminde. Renovering af lokaler.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Kreativ Fritid / Juelsminde Husflidsforening, der søger 
om tilskud til renovering af lokaler stillet til rådighed på Rårup Skole.

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Kreativ Fritid, den tidligere Juelsminde Husflidsforening, har fået stillet lokaler til rådighed på 
Rårup Skole. Lokalerne skal danne rammen om initiativer, hvor det sociale og det kreative 
bliver omdrejningspunkt i de aktiviteter, som fællesskabet får igangsat. Lokalerne trænger til 
maling efter at have stået tomme i længere tid. Køkkenet skal ligeledes males og renoveres 
med hylder i skabene og anskaffelse af en kaffemaskine. 
Kreativ Fritid håber at kunne klargøre lokalerne, således at de er klar til indflytning først i 
februar måned 2017. Der søges om ialt 10.000 kr. fra udviklingspuljen til malergrej og maling, 
kaffemaskine samt hylder m.m.
 
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til Kreativ Fritid v/Bibi Blenker

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der bevilges 10.000 kr.

Bilag
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 Ansøgn. udv.puljen, maling af lokaler på Rårup Skole
 Ansøgn. udv.puljen, renovering af køkken og to lokaler

 

Bilag/Punkt_61_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_maling_af_lokaler_paa_Raarup_Skole.pdf
Bilag/Punkt_61_Bilag_2_Ansoegn_udvpuljen_renovering_af_koekken_og_to_lokaler.pdf
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62.        Ansøgning til udviklingspuljen - Hedensted og Omegns 
Rideklub, nye dommerhuse

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Hedensted og Omegns Rideklub, der søger om tilskud til 
etablering af nye dommerhuse i henhold til nye regler fra DRF

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

 
I henhold til nye regler fra Dansk Rideforbund skal rideklubben pr. 1. januar 2017 kunne 
opstille 3 dommervogne med plads til 3 personer i hver vogn/hus ved dressur stævner.
Rideklubben planlægger at indkøbe 3 brugte trailere og bygge dommervogne ovenpå rammen 
af trailerne, således at de er flytbare. Vognene bygges med frivilligt arbejde fra foreningens 
medlemmer. Der søges om 50.000 kr. fra udviklingspuljen.
 
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til Hedensted og Omegns Rideklub v/Henrik Fast

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der bevilges 25.000 kr.

Bilag

 Ansøgn. udv.puljen, nye dommerhuse
 Bilag til ansøgning fra Hedensted Rideklub 

Bilag/Punkt_62_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_nye_dommerhuse.pdf
Bilag/Punkt_62_Bilag_2_Bilag_til_ansoegning_fra_Hedensted_Rideklub.pdf
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63.        Ansøgninng til udviklingspuljen - Vinduer og døre til 
Snaptun Kajakklubs kommende klubhus

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Snaptun Kajakklub, der søger om tilskud til vinduer og 
døre i Snaptun Kajakklubs kommende klubhus.

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Snaptun Kajakklub har siden 2003 hørt til på parkeringspladsen på Snaptun Havn. Klubben har 
nu fået tilladelse til og mulighed for at opføre et klubhus på Snaptun Havn. Byggeriet gik igang 
den 7.10.2016, hvor 2 pavilloner blev flyttet til pladsen. Klubben har ved frivillig arbejdskraft 
bygget tag og gulvkassette mellem pavillonerne, der kommer til at indeholde omklædning og 
bad, spiserum og køkken, multirum og et kajakskur. Ialt 100 m2. 
Snaptun Kajakklub ønsker at tilbyde gode rammer for havkajaksporten. Rammer, som gør det 
muligt at udvikle klubben for både eksisterende og kommende medlemmer, men også 
rammer, som skaber mulighed for at holde arrangementer, der er med til at sætte fokus på 
havkajaksporten. Målgruppen er både unge som ældre, og klubben har instruktører på alle 
niveauer. Klubben er med til at skabe liv på Snaptun Havn. Klubben er også med til at 
arrangere Blå Flag dag med kommunen, åbent hus arrangementer for alle, flere typer 
uddannelse for kajak, samarbejde med DGI og de lokale foreninger samt True North 
Efterskole.
Tidsplanen for klubhusprojektet er 7.10.2016 - 7.5.2017. Klubben søger om tilskud fra 
udviklingspuljen til vindue- og dørpartier samt dør til kajakskuret med ialt 40.000 kr. 
 
Der er afslag på ansøgning om støtte fra Nordea fonden, Insero og LAG midler m.fl. Der 
afventes svar fra NRGI på ansøgning om 19.000 kr. Klubben har tidligere modtaget støtte til 
klubhusprojektet fra Sydbankfond med 15.000 kr. udviklingspuljen til tegningsmateriale med 
15.000 kr., Lokale og Anlægsfonden med 150.000 kr. og DGI Lånefond med 225.000 kr.
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til Snaptun Kajakklub v/Stig Josefsen

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven
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Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der gives afslag.

Bilag

 Ansøgning til udv.puljen, vinduer og døre til Snaptun Kajakklubs kommende klubhus
 Årsregnskab 2015

 

Bilag/Punkt_63_Bilag_1_Ansoegning_til_udvpuljen_vinduer_og_doere_til_Snaptun_Kajakklubs_kommende_klubhus.pdf
Bilag/Punkt_63_Bilag_2_Aarsregnskab_2015.pdf
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64.        Ansøgning til udviklingspuljen - KFUM Spejderne i 
Hedensted, anskaffelse af telte

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra KFUM Spejderne i Hedensted, der søger om tilskud til 
anskaffelse af telte.

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Spejdergruppen har kasseret flere patruljetelte på grund af slitage og ælde, og de resterende 
telte vurderes til kun at have få år tilbage. Gruppen står overfor at deltage i Landslejr 2017 og 
har i den forbindelse ikke telte til, at alle patruljer kan have hver deres telt. Beslutningen om 
at foretage en stor samlet investering i nye telte skyldes, at spejderne kun skal lære at stille 
én type telt op. Herudover forventers det at kunne indhente et bedre tilbud på et samlet køb. 
Teltene vil fremtidssikre gruppens muligheder for at tage på lejr. 
Middelfart Sparekasse bidrager med 2.500 kr. og der afventes svar fra Isabellafonden, 
Carlsbergfonden, Nordeafonden og Fioniafonden. Udgiften til anskaffelse af teltene lyder på 
59.506 kr. og der søges om et tilskud på 10.000 kr. fra udviklingspuljen.
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til KFUM Spejderne v/Morten Palmelund

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der bevilges 10.000 kr.

Bilag
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 Ansøgning til udviklingspuljen - KFUM Spejderne i Hedensted, anskaffelse af telte

 

Bilag/Punkt_64_Bilag_1_Ansoegning_til_udviklingspuljen__KFUM_Spejderne_i_Hedensted_anskaffelse_af_telte.pdf
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65.        Ansøgning til udviklingspuljen - Østjysk Håndboldklub, 
styrketræningsudstyr

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Østjysk Håndboldklub v/Helle Rosborg, der søger om 
tilskud til styrketræningsudstyr til ØHK's U14 2. divisionspiger (Eliteprojekt)

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

ØHK ønsker at fastholde og udvikle elite niveauet for klubbens U14 , 2. divisionspiger. Pigerne 
er ubesejret og ligger på nuværende tidspunkt til oprykning til 1. division pr. 1.1.2017, hvor 
det fysiske aspekt er helt afgørende for fortsat succes. Erfaringsudveksling viser, at det er 
normal praksis med 1-3 ugentlige styrketræningspas som supplement til haltræningen. Holdet 
bygger på en stærk grundstamme, som har udviklet sig sammen gennem de seneste sæsoner. 
Styrketræningen skal ses som en investering i fastholdelse af elite håndbold i ØHK, således at 
talenterne ikke resjer til naboklubberne
ØHK søger om et tilskud på 20.000 kr. til indkøb af styrketræningsudstyr bestående af 
kettlebells, medicinbolde, vægtsæt, vægtskiver, måtter, elastikker, sjippetov og stepbænke. 
Udstyret kan endvidere bruges af Stjernevejskolens talentklasser og ØHK's medlemmer til 
skadesforebyggelse og genoptræning.
 
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til Østjysk Håndboldklub

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der gives afslag.
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Bilag

 Ansøgn. udv.puljen, styrketræningsudstyr

 

Bilag/Punkt_65_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_styrketraeningsudstyr.pdf
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66.        Ansøgning til udviklingspuljen - Tørring IF, Idræt i 
dagtimerne

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Tørring Idrætsforening, der søger om tilskud til "Idræt i 
dagtimerne"

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Tørring IF planlægger sammen med "Idræt i dagtimerne" opstart af idrætsaktiviteter i 
dagtimerne. Projektet forventes at starte den 10.1.2017. 
Projektet igangsættes for at imødekomme ønsker om aktiviteter i dagtimerne fortrinsvis for 
ældre borgere. De sundhedsfremmende aktiviteter vil favne bredt, og der vil blive lagt vægt på 
socialt samvær og mulighed for at opbygge nye relationer og venskaber. Programmet 
tilrettelægges således at 1. time er fælles opvarmning, og 2. time består af svømning eller frie 
aktiviteter i hallen.
Tørring IF råder over en del træningsudstyr, hvoraf noget er placeret på skolen og i 
gymnastiksalen. Der er brug for tilkøb af yderligere udstyr i form af træningselastikker, bowls, 
badminton ketcher og bolde, petanque kugler til indendørs brug og bedstevolley net og bolde. 
Der er materialer for ialt 31.000 kr., hvoraf Tørring IF kan finansiere ca. 15.000 kr. Der søges 
om et tilskud fra udviklingspuljen på 16.000 kr. til indkøb af udstyr.
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til Tørring IF v/Annette Juul Hansen

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der bevilges 16.000 kr.
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Bilag

 Ansøgn. udv.puljen, idræt i dagtimerne

 

Bilag/Punkt_66_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_idraet_i_dagtimerne.pdf
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67.        Ansøgning til udviklingspuljen - As IF, lysanlæg til ny 
multibane

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra As Idrætsforening, der søger om tilskud til lysanlæg ved 
den nye multibane i As Sogn.

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Lokalsamfundet i As Sogn har indviet en ny multibane, som bliver brugt flittigt både i dag- og 
eftermiddagstimerne. For at få fuld udnyttelse af banen ønsker initiativtagerne at skaffe midler 
til indkøb af et lysanlæg. Der er indhentet overslag fra firmaet Uniqanlæg på 47.500 kr., 
hvilket svarer til det ansøgte beløb fra udviklingspuljen.
 
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til As Idrætsforening v/Gitte Sørensen

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Der gives afslag.

Bilag

 Ansøgn. udv.puljen, lysanlæg til multibane
 Tilbud på lysanlæg til multibane

 

Bilag/Punkt_67_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_lysanlaeg_til__multibane.pdf
Bilag/Punkt_67_Bilag_2_Tilbud_paa_lysanlaeg_til_multibane.pdf
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68.        Ansøgning til udviklingspuljen - Koral, vandaktiviteter 
for unge

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Svømmeklubben Koral, der søger om tilskud til 
vandaktiviteter for unge.

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Svømmeklubben Koral vil, for at fastholde de unge aktive svømmere, lave et tilbud hvor 
hovedtemaet er vandaktiviteter frem for kun svømmeundervisning. Klubben ønsker at tilbyde 
flere former for spil og aktiviteter i vand med opstart medio januar 2017. Der søges om et 
tilskud på 22.000 kr. til indkøb af udstyr til spil og aktiviteter i vand.
 

Kommunikation

Beslutningen meddeles til Svømmeklubben Koral v/Michael Schousboe

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Administrationen indstiller

at ansøgningen drøftes

Beslutning

Der bevilges 10.000 kr.

Bilag

 Ansøgn. udv.puljen, vandaktivitet for unge

 

Bilag/Punkt_68_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_vandaktivitet_for_unge.pdf
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69.        Eventuelt

Beslutningstema

-

Beslutning

-
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 Ansøgn. udv.puljen, maling af lokaler på Rårup Skole
 Ansøgn. udv.puljen, renovering af køkken og to lokaler
 Ansøgn. udv.puljen, nye dommerhuse
 Bilag til ansøgning fra Hedensted Rideklub
 Ansøgning til udv.puljen, vinduer og døre til Snaptun Kajakklubs kommende klubhus
 Årsregnskab 2015
 Ansøgning til udviklingspuljen - KFUM Spejderne i Hedensted, anskaffelse af telte
 Ansøgn. udv.puljen, styrketræningsudstyr
 Ansøgn. udv.puljen, idræt i dagtimerne
 Ansøgn. udv.puljen, lysanlæg til multibane
 Tilbud på lysanlæg til multibane
 Ansøgn. udv.puljen, vandaktivitet for unge

Bilag/Punkt_58_Bilag_1_Moedekalender_2017__Fritidsudvalget.pdf
Bilag/Punkt_59_Bilag_1_Beregning_for_2017_incl_oensker_om_udvidelse.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Ansoegning_til_udvpuljen_KFUM_Spejderne_i_Flemming_Familiespejd.pdf
Bilag/Punkt_61_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_maling_af_lokaler_paa_Raarup_Skole.pdf
Bilag/Punkt_61_Bilag_2_Ansoegn_udvpuljen_renovering_af_koekken_og_to_lokaler.pdf
Bilag/Punkt_62_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_nye_dommerhuse.pdf
Bilag/Punkt_62_Bilag_2_Bilag_til_ansoegning_fra_Hedensted_Rideklub.pdf
Bilag/Punkt_63_Bilag_1_Ansoegning_til_udvpuljen_vinduer_og_doere_til_Snaptun_Kajakklubs_kommende_klubhus.pdf
Bilag/Punkt_63_Bilag_2_Aarsregnskab_2015.pdf
Bilag/Punkt_64_Bilag_1_Ansoegning_til_udviklingspuljen__KFUM_Spejderne_i_Hedensted_anskaffelse_af_telte.pdf
Bilag/Punkt_65_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_styrketraeningsudstyr.pdf
Bilag/Punkt_66_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_idraet_i_dagtimerne.pdf
Bilag/Punkt_67_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_lysanlaeg_til__multibane.pdf
Bilag/Punkt_67_Bilag_2_Tilbud_paa_lysanlaeg_til_multibane.pdf
Bilag/Punkt_68_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen_vandaktivitet_for_unge.pdf
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