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Vedtægt for 
Fritidsudvalget 

i Hedensted Kommune 
 

§ 1 
 
Fritidsudvalget løser den opgaveportefølge, der er tillagt udvalget i 
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de økonomiske rammer og 
retningslinjer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. 

 
§ 2 

Fritidsudvalget består af 13 medlemmer. 
Fritidsudvalget består af 10 medlemmer. 

 
Stk.2. Kommunalbestyrelsen udpeger 5 byrådsmedlemmer. Der udpeges 2 
kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Udvalget for Fællesskab til Fritidsudvalget. 
Næstformanden for Udvalget for Fællesskab udpeges som formand for 
Fritidsudvalget jf. Hedensted Kommunes Styrelsesvedtægter kap. 5, §13. Det 
andet medlem af udpeges ved førstkommende møde i Udvalget for Fællesskab i 
en ny valgperiode. 

 
Stk.3. 8 medlemmer vælges af foreningerne, fordelt med 2 medlemmer fra 
indendørsidræt og 1 medlem fra udendørs idræt, 1 medlem fra øvrige 
foreninger, 1 medlem fra det idébetonede område, 1 medlem fra handicap- 
området, 1 medlem fra kreative grupper samt 1 medlem fra oplysnings- 
forbund/aftenskoler. 

 
Stk.4. Der vælges et antal suppleanter svarende til antallet af valgte 
medlemmer i fritidsudvalget i de enkelte kategorier. 
Hvis der ved valget ikke findes en suppleant i en kategori, skal Fritidsudvalget 
udpege en suppleant, der repræsenterer det pågældende område. 

 
Stk.5. Brugerrepræsentanterne jf. stk. 3 vælges i henhold til 
Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 om brugerinddragelse i udvalget. 

 
§ 3 

Én eller flere repræsentanter for den kommunale forvaltning deltager i 
Fritidsudvalgets møder. 

 
 

§ 4 



Medlemmerne af Fritidsudvalget vælges for en 4-årige periode, svarende til 
kommunalbestyrelsens valgperiode. 
Medlemmerne fortsætter indtil nyvalg har fundet sted. 
 

§ 5 
Hvis et medlem af Fritidsudvalget udtræder i løbet af valgperioden indtræder 
suppleanten. 

 
Stk.2. 
Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, bør medlemmet 
kontakte suppleanten og bede denne deltage i mødet. 

 
Stk.3. Er der ved et medlems udtræden af Fritidsudvalget ingen 
stedfortrædere, skal Fritidsudvalget udpege en suppleant, der repræsenterer det 
pågældende område. 

 
§ 6 

Næstformanden i Udvalget for Fællesskab er formand for Fritidsudvalget. 
Fritidsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
§ 7 

Fritidsudvalgets møder holdes for lukkede døre. 
 
Stk.2. Fritidsudvalgets møder er fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af den 
kommunale mødekalender. Fritidsudvalgets møder fastlægges i forbindelse 
med Fritidsudvalgets forretningsorden. 
 
Stk.3.  Fritidsudvalget afholder årligt 2 møder med Udvalget for Fællesskab. 
 
Stk.4. Formanden fastsætter dagsordenen, der udsendes i overensstemmelse 
med kommunens normale procedure. 

 
Stk.5. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles 
formanden senest 8 dage før mødets afholdelse. 

 
Stk.6. Der indkaldes til ekstraordinære møder, når formanden eller mindst 3 
af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelse bør ske med 
mindst 8 dages varsel. Ved mødeindkaldelse skal formanden enten ved 
samtidig udsendelse af dagsordenen eller på anden måde orientere 
medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 

 
Stk.7. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg 
for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. 

 
Stk.8. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne. 



 
 

§ 8 
Fritidsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
Stk.2. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er for- 
mandens stemme udslagsgivende. 

 
§ 9 

Til løsning af særlige arbejdsopgaver kan Fritidsudvalget nedsætte ad hoc 
udvalg. Medlemmerne hertil kan udpeges såvel fra som uden for 
Fritidsudvalget. 

 
§ 10 

Udgifterne til Fritidsudvalgets virksomhed, herunder diæter til de 
stemmeberettigede medlemmer, afholdes af kommunen, der også stiller 
sekretariatsbistand til rådighed. 

 
§ 11 

Fritidsudvalget aflægger hvert 4. år beretning for udvalgets virksomhed over 
for Kommunalbestyrelsen. 

 
 

§ 12 
Vedtægterne træder i kraft den 1. februar 2022. 1. januar 2023 

 
 
 
Godkendt af Fritidsudvalget den 1. februar 2022


