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2. Fritidsrådets møderække for 2022

Sagsnr.: 2021-014443 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Fritidsrådets møderække for 2022

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet godkender møderækken

Sagsbeskrivelse:
Forvaltingen fremsender forslag til møderække i fritidsrådet for 2022

• Torsdag. d. 24. februar 2022
• Torsdag. d. 7. april 2022
• Torsdag. d. 2. juni 2022
• Torsdag. d. 25. august 2022
• Torsdag. d. 3. november 2022

Møderne afholdes fra kl. 16:15-18:15

Økonomi:
Ingen

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 13. januar 2022

Beslutning:
Alle møder kl. 16.15-18.15.

Torsdag d. 24.2 flyttes til torsdag d. 3.3.

Ellers godkendt
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3. Fordeling af ekstrapuljen til folkeoplysende arbejde i 2022

Sagsnr.: 2022-000369 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Fritidsrådet skal indstille til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, hvordan ekstrapuljen til
folkeoplysende arbejde ønskes anvendt i 2022.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet drøfter anvendelsen af ekstra puljen 2022 (støtte til fastholdelse af
frivillige) og indstiller en fordeling til BKF-udvalget

Sagsbeskrivelse:
Fritidsrådet har i forbindelse med budgetforlig 2022 fået bevilget 471.000 til fortsat arbejde med
frivillige aktiviteter.

I 2021 er puljen anvendt til:

• 90.000  - Fripas
• 200.000 - Kursuspuljen
• 100.000 - Åben skole pulje 
• 70.000 - Pulje til FN Verdensmål

Forvaltingen har følgende forslag til fordeling i 2022

• 100.000 - Fripas
• 100.000 - Åben Skole pulje
• 25.000 - Udviklingspuljen
• 70.000 - Kursuspuljen
• 175.000 - Medlemstilskud

Forvaltningens anbefaling til kursuspuljen skyldes, at for at kunne udbetale 2.500 pr. person
(som er det maksimale jvf. retningslinjerne) i kursustilskud, skal der afsættes 70.000 kr.

Med hensyn til medlemstilskud lå det sidste år på 257 kr. pr. medlem under 25 år indenfor
kommunen. Hvis samme niveau skal opretholdes i 2022, skal der tilføres 175.000 kr. fra
Ekstrapuljen.

Udviklingspuljen har allerede 54.000 kr. og vil med forvaltningens forslag blive på 79.000 kr. i
alt.

Økonomi:
Ekstrapuljen er på 470.000 kr. i 2022.

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 13. januar 2022
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. februar 2022

Beslutning:
Rådet sender forvaltningens forslag videre med anbefaling
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4. Udmøntning af 1,000 mio. kr. til fritidsområdet i 2022

Sagsnr.: 2022-000369 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Fritidsrådet skal indstille til Børn, Kultur og Fritidsudvalget, hvordan den tilførte 1,000 mio. skal
udmøntes i 2022.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget drøfter anvendelsen af den tilførte 1,000 mio. kr. i 2022 og indstiller en
fordeling til BKF-udvalget.

Sagsbeskrivelse:
I budgetforliget 2022 er der afsat 1.000 mio. kr. til fritidsområdet. Fritidsrådet skal derfor
drøfte, hvordan den tilførte 1.000 mio. kr. skal bruges i 2022.

Der har været tilført 1.000 mio. kr. til fritidsområdet siden 2018, der er blevet brugt således:

• 2018:
◦ Lokaletilskud 0,600 mio. kr.

Medlemstilskud 0,100 mio. kr.

• 2019:
◦ Lokaletilskud 0,700 mio. kr.

Medlemstilskud 0,100 mio. kr.
◦ Fritidskonsulent 0,300 mio. kr.

• 2020:
◦ Lokaletilskud 0,700 mio. kr.

Medlemstilskud 0,300 mio. kr.
◦ Fritidskonsulent 0,200 mio. kr.

• 2021:
◦ Lokaletilskud 0,650 mio. kr.
◦ Medlemstilskud 0,100 mio. kr.
◦ Fritidskonsulent 0,250 mio. kr.

Fritidskonsulenten er fra 2022 gjort permanent og finansieret via budget 2022. Der skal derfor
ikke afsættes midler til finansiering af Fritidskonsulenten i 2022.

Forvaltningen anbefaler at afsætte 1.000 mio. kr til lokaletilskud i 2022. Det giver mulighed for
at opretholde det niveau, som tilskuddet har ligget på det seneste år. 

Økonomi:
Der er afsat 1.000 mio. kr. til fordeling på Fritidsområdet i 2022.

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 13. januar 2022
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. februar 2022

Beslutning:
Rådet sender forvaltningens forslag videre med anbefaling
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5. Samarbejdsaftale mellem DGI Fyn og Middelfart om styrkelse af fritidsområdet

Sagsnr.: 2022-000468 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Middelfart Kommune og DGI Fyn har lavet et udkast til en ny samarbejdsaftale om at styrke
fritidsområdet. Aftalen skal godkendes af både DGI Fyn's bestyrelse og Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet drøfter samarbejdsaftalen med DGI Fyn og indstiller den til godkendelse i
Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsbeskrivelse:
DGI Fyn og Middelfart Kommune har de seneste 3 år haft en samarbejdsaftale som udløb pr.
31/12/2021. Begge parter ønsker - på baggrund af de gode erfaringer fra den hidtidige aftale og
efter anbefaling fra det tidligere Fritidsråd - at lave en ny samarbejdsaftale.

Den nye aftale er 4-årig (udløber d. 31.12.2025) og indeholder en række fælles indsatser, hvor
DGI Fyn og Middelfart Kommune kan supplere hinanden med hver sine styrker og ressourcer til
gavn og udvikling for forenings- og fritidslivet.

Samarbejdet koncentreres omkring 4 indsatsområder og udfoldes i en bredere sammenhæng i
forhold til de kerneopgaver Middelfart kommune normalt løser, med sigte mod at skabe flere
partnerskaber med civilsamfundsaktører, der kan fremme bevægelse samt understøtte det
frivillige foreningsliv med viden, økonomi og relation. De 4 indsatsområder er:

• Facilitering af foreningsudvikling og foreningssamarbejder
• Fokus på de unge som aktive og som frivillige
• Fokus, opmærksomhed og understøttelse af borgernes bevægelsesvaner
• Årligt forslagskatalog til politiske udvalg

Økonomi:
Økonomisk skal projektets indsatser holdes inden for eksisterende rammer eller finansieres af
eksterne fondsmidler el.lign.

DGI Fyn indgår i aftalen med en økonomisk tilskudsramme på op til 50.000 kr. årligt – primært
til understøttelse af konkrete delprojekter under aftalens indsatsområde 2 og 3.

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 13. januar 2022
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. februar 2022

Bilag:
Samarbejdsaftale mellem Middelfart Kommune og DGI Fyn - udkast 22-12-2021.docx

Beslutning:
Rådet sender samarbejdsaftalen videre med anbefaling
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5
SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MIDDELFART
KOMMUNE OG DGI FYN - UDKAST
22-12-2021.DOCX



   
 

 
Samarbejdsaftale mellem Middelfart Kommune og DGI Fyn 

 
På grundlag af erfaringer af samarbejdsaftale mellem Middelfart Kommune og DGI Fyn 2019-2021, om at 
styrke fritidsområdet, er der på politisk og administrativt niveau fuld enighed om det formålstjenlige i at 
forsætte samarbejdet.  
Derfor er der, de to parter imellem med virkning fra 01.01.2022 og 4 år frem indgået samarbejde med 
udgangspunkt i fritids- og foreningsområdet inden for rammerne af denne aftale. 
 
Fælles formål med samarbejdet 
Samarbejdes koncentreres omkring 4 indsatsområder og udfoldes i en bredere sammenhæng i forhold til 
de kerneopgaver Middelfart kommune normalt løser, med sigte mod at skabe flere partnerskaber med 
civilsamfundsaktører der kan fremme bevægelse samt understøtte det frivillige foreningsliv med viden, 
økonomi og relation. De 4 indsatsområder er: 
 

1) Facilitering af foreningsudvikling og foreningssamarbejder, herunder særligt fokus på kollegial 
sparring, netværksdannelse og videndeling mellem kommunens fritidskonsulent, andre kommunalt 
ansatte fritidskonsulenter og DGI Fyns foreningskonsulenter. 
 

2) Fokus på de unge som aktive og som frivillige i foreningerne, herunder særligt fokus på 
etablering/udvikling gadeidræt. 

 
3) Fokus, opmærksomhed og understøttelse af borgernes bevægelsesvaner og udfoldelse af motion i 

hverdagen, herunder særligt fokus på at dele nøgledata og -viden på tværs af 
idrætter/motionsformer, målgrupper og arenaer og dokumenterede effekter og behov.  Hertil 
invitere relevante aktører ind i et samarbejdet mellem kommune og foreninger. 
 

4) Årligt forslagskatalog til politiske udvalg med præsentation af mulige prioriterede indsatser, for at 
styrke foreningslivet som en central faktor og kulturbærer for aktive, forpligtende og 
sundhedsfremmende fællesskaber i Middelfart kommune. Kataloget kan f.eks. indeholde forslag til 
indsatser inden for følgende dimensioner: 

o Bæredygtighed 
o Digitalisering 
o Sundhedsfokus 
o Individualisme 
o Kommercialisering 
o Demografisk udvikling  

 
Mål for Middelfart Kommune 
Middelfart Kommune ønsker at styrke indsatsen i forhold til foreningerne generelt, og at inspirere og støtte 
dem i udviklingen af nye tiltag.  
 
Overordnet fokuseres der på at skabe inkluderende aktivitetstilbud og sociale fællesskaber, der kan 
tilgodese indsatser for fx sårbare unge, den voksende andel af fysisk inaktive voksne, andre ”særlige” 
målgrupper. 
 
Fælles indsatser mellem Middelfart kommune og DGI Fyn søges, i forhold til målgruppeorientering og 
arena(-er) for eksekvering, samstemt mellem relevante forvaltninger i Middelfart kommune forud for en 
realiseringsfase, og fulgt op af en aftalt understøttelse mellem Middelfart kommune og DGI Fyn.   
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Mål for DGI Fyn 
DGI Fyn prioriterer at skabe lokale stærke politiske og administrative relationer til kommuner for 
derigennem at styrke DGI Fyns og kommunens samlede indsats for foreninger og fællesskaber. 

 
DGI Fyn har som ambition at skabe ”relationer med mening” og udfylde sin rolle som idrætsforeningernes 

forening, et mål vi bl.a. ønsker at nå gennem dette strategiske samarbejde - for medlemmernes, 
fællesskabernes og samfundets skyld. Samarbejdet med Middelfart kommuner er væsentligt for at udleve 
DGI’s formål og ideen om at flere skal dyrke idræt og deltage i aktive fællesskaber, helst i en forening. 

 
Aftalens 4 indsatsområder anses som en mulighed for at etablere og dyrke ”relationer med mening” med 
aktørerne i Middelfart Kommune samt, at skabe en platform for yderligere fælles strategiske tiltag i 
samarbejde med Middelfart Kommune til gavn for forenings-, fritids- og sundhedsområdet. 
 
Samarbejdets form 
Samarbejdet mellem Middelfart Kommune og DGI Fyn udmøntes primært i kraft af et formaliseret 
samarbejde på flere fronter 
 
Middelfart kommunes fritidskonsulent deltager ugentligt i arbejds- og netværksdage på DGI Fyns kontor, 
for at sikre aktuel og relevant videndeling, sparring og konkret opgaveløsning i.f.t. de i denne aftale omtalte 
indsatser.  Samarbejdet etableres med såvel DGI Fyns medarbejdere som fritidskonsulenter fra øvrige 
Fynske kommuner, der på tilsvarende vis varetager fritidsmæssige opgaver, aftalt mellem hjemkommune 
og DGI Fyn. På kontoret er der f.eks. sparring ift. aktivitets-, forenings- og lokalsamfundsudvikling, 
idrætsevents, sundhedsopgaver i foreningsregi og udvikling af faciliteter m.m.  
 
DGI Fyn driver og faciliteter i aftaleperioden et internt ”konsulentforum” for relevante medarbejdere 
(konsulenter) på tværs af forvaltninger i Middelfart kommune. ”Konsulentforum” arbejder med 
udgangspunkt i 3 årlige møder (september, januar, maj). Det forventes at aktuelle og relevante fælles 
prioriteringer i Middelfart kommune formidles til ”konsulentforum” via chefen for Sekretariat, Kultur og 
Fritid. 
 
Aftalens indsatsområde 1 – 3 udmøntes i fælles handleplaner på det enkelte område. Handleplanerne 
fastlægger rammevilkår, og ressourcer for indsatserne - herunder medarbejderressourcer og økonomi og 
godkendes i en administrativ projektgruppe og evalueres/justeres minimum 1 gang årligt. Aftalens 
indsatsområde 4, behandles årligt i såvel Middelfart kommune som i DGI Fyns bestyrelse. Tidspunkt for og 
mål med behandlingen I de to organisationer aftales, med afsæt i den politiske styregruppe.  
Den administrative projektgruppe, godkender målsætninger og handlinger samt indsatser. 
Handleplanerne tilpasses i øvrigt, når mål, delmål og specifikke projekter opfyldes undervejs i perioden. 
 
Organisering  
Der etableres en politisk styregruppe og en administrativ projektgruppe, der tilsammen sætter retning og 
ramme for de i aftalen definerede indsatser, såvel som evt. nye aktiviteter og indsatser med stort potentiale 
og effekt for opfyldelsen af aftalens målsætninger.  
 
Politisk styregruppe:  Afholder 1 møde årligt 

 Formanden for Børn, Kultur og Fritidsudvalget, Middelfart kommune 

 Formand og endnu et medlem fra Fritidsrådet, Middelfart kommune 

 Formand og endnu et bestyrelsesmedlem for DGI Fyn 

 Afdelingschef for Læring, kultur og Fritid, Middelfart Kommune 

 Direktør for DGI Fyn. 
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Administrativ projektgruppe:  Afholder 2-4 møder årligt 

 Afdelingschef for sekretariatet, kultur og Fritid, Middelfart Kommune 

 Direktør for DGI Fyn. (Begge med mulighed for at inddrage relevante sideordnede kollegaer eller 
medarbejdere i øvrigt) 

 Fritidskonsulenten, Middelfart Kommune 

 Foreningskonsulent fra DGI Fyn 

 Repræsentant for Fritidsrådet, Middelfart Kommune 
 

Aftaleperiode 
Aftalen træder i kraft pr. 1.1.2022 og udløber den 31.12.2025 
 
Opsigelse 
Aftalen kan opsiges af en af parterne / gensidigt med 3 måneders varsel. 
 
Økonomi 
Økonomisk skal projektets indsatser holdes inden for eksisterende rammer eller finansieres af eksterne 
fondsmidler el.lign.  
 
DGI Fyn og Middelfart Kommune bidrager begge med ledelses- og medarbejderressourcer til aftalte 
specifikke delprojekter inden for de 4 indsatsområder. 
 
DGI Fyn indgår i aftalen med en økonomisk tilskudsramme på op til 50.000 kr. årligt – primært til 
understøttelse af konkrete delprojekter under aftalens indsatsområde 2 og 3. 
 
Evaluering 
Middelfart Kommune og DGI Fyn vil måle på; 

1. Om foreningerne oplever støtte og inspiration til udvikling af aktiviteter og foreningsliv.  
2. Om der er etableret foreningssamarbejder/samarbejder på tværs på idræts-/fritidsområdet 
3. Om der er sket positiv udvikling i forhold til andelen af unge som aktive og som frivillige i 

foreningerne 
4. Om der er sket øget tilslutning til foreningsaktiviteter fra nye målgrupper 

 

Mislighold af aftale 
Som mislighold betragtes enhver tilsidesættelse af denne aftale. 
Foreligger der mislighold, skal den misligholdende part meddeles dette uden ugrundet ophold. Bringer den 
misligholdende part ikke dette forhold i orden inden for 7 dage, kan den anden part bringe aftalen til ophør 
uden varsel. 
 
 
Dato:                                                                                                                        Dato: 
 
 
 
f/Middelfart Kommune    f/DGI Fyn 
Peter Wamberg                                                                                                      Hans R. Sørensen 
Chef kultur & fritid    Direktør 
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6. Undervisningstilskud 2022 - Aftenskoler

Sagsnr.: 2021-015823 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
Forvaltningen har modtaget ansøgninger om tilskud til voksenundervisning 2022 fra
aftenskolerne i Middelfart Kommune. 
 

Forvaltningen foreslår:

• At rådet godkender forvaltningens forslag

Sagsbeskrivelse:
Tilskud til voksenundervisning efter folkeoplysningsloven fordeles efter gældende regler i
Middelfart Kommune. 

Tilskuddet bliver beregnet procentvis efter afholdte lønudgifter i seneste godkendte regnskab.
For tilskud til 2022 benyttes regnskab 2020.

LOF Vestfyn havde i 2020 ikke afholdt lønudgifter, men har ansøgt i 2022 med et forventet
udgiftniveau på 69.400 kr.

Forvaltningen har valgt at sætte LOF Vestfyns afholde lønudgifte for 2019 ind i
beregningskemaet, hvilket udløser et tilskud på 10.185 kr.

I henhold til retningslinjerne ville en ny aftenskole max. kunne få udbetalt et tilskud på 10.000
kr. 

 

 

Økonomi:
Puljen til undervisningstilskud 2022 er på 960.823 kr.

Sammensat fra budget 934.627 kr. samt et overført tilskud fra 2021 på 26.196 kr.

Høring:
Ingen

Klima & bæredygtighed:
Intet

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 13. januar 2022

Bilag:
Beregning af undervisningstilskud 2022.xlsx

Beslutning:
Godkendt
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6 BEREGNING AF UNDERVISNINGSTILSKUD
2022.XLSX



Undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2022

Aftenskolen 

GOK AOF Middelfart

DOF Lillebælt 

Oplysnings-

forbund

DOF 

Middelfart 

Musik-

Aftenskole

FOF Fredericia-

Middelfart LOF Vestfyn

Vestfyns 

Husflid

Astma-Allergi 

foreningen 

oplysningskr

eds I alt

Løn almen undervisning (regnskab 2020) 168.764           153.993           56.325            163.977          147.650                  20.707          63.514            17.206           

Løn instrumental undervisning (regnskab 2020) -                   78.978             20.974            91.019            -                          -                -                 

Løn handicap undervisning (regnskab 2020) 35.980             69.925             113.161          -                  12.479                    -                -                 50.493           

I alt (regnskab 2020) 204.745           302.896           190.460          254.997          160.129                  20.707          63.514            67.699           1.265.146              

Lønbudget 2022 279.500           380.000           275.000          305.000          212.000                  69.400          112.000          87.450           1.720.350              

Maksimalt løntilskud (bestemt af Byrådet) 88.237             169.899           134.344          119.673          60.309                    6.902            21.171            50.618           651.154                 

Procent 13,55               26,09               20,63              18,38              9,26                        1,06              3,25                7,77               100                        

Ramme til fordeling 2022 130.200           250.698           198.234          176.586          88.990                    10.185          31.240            74.690           960.823                 

budget 934.627

overført 26.196

samlet 960.823
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