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15. Videre arbejde med temaer i Fritidsrådet

Sagsnr.: 2022-004811 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Fritidsrådet har i foråret/sommeren 2022 drøftet temaer og indsatser for fritidsrådet i perioden
2022-2025. I den forbindelse skal det drøftes hvordan udvalget vil arbejde videre med temaerne
til deres møder.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget drøfter det videre arbejde med temaerne på Fritidsrådsmøderne.

Sagsbeskrivelse:
I fritidsrådet er det blevet besluttet at arbejde med forskellige temaer på fritidsrådsmøderne.
Fritidsrådet har allerede udvalgt forskellige temaer som de ønsker bliver drøftet.

I dette møde skal udvalget prioritere mellem temaerne. På baggrund af prioriteringen vil
forvaltningen undersøge, hvordan temaerne skal præsenteres for udvalgt til videre drøftelse.
Det kan være via oplægsholdere, præsentation af viden/data om emnet osv. Formålet med
temadrøftelserne er udvikle nye idéer og handlinger/konkrete indsatser.  

Udvalgte temaer fra møde 2. juni i Fritidsrådet

I mødet den 2. juni blev Kultur- og Fritidsstrategien præsenteret for fritidsrådet, hvorefter
følgende ambitioner blev udvalgt: 

• Flere med i Fællesskaber - særligt unge.
• Flere oplevelser og fællesskaber - særligt for børn og unge.

Derefter blev det besluttet at følgende midler til at nå ambitionerne er:

• Ældre Frivillige (nye oplevelser/fællesskaber)
• Synlighed (nye med i fællesskaber)
• Uddannelse af trænere/frivillige (Fastholdelse)

Som konkrete idéer besluttede fritidsrådet at afholde en foreningsaften samt lave en unge
involvering i efteråret. Desuden afholdes i efteråret en frivillighedsuddannelse. 

Andre aktuelle temaer

Udover de temaer der blev drøftet på seneste møde, har fritidsrådet tidligere tilkendegivet
interesse for at drøfte inklusion af flygtninge/indvandrer samt handicappede i foreningslivet.

De politiske fagudvalg er i gang med at drøfte politiske mål, som kan give anledning til nogle
nye temadrøftelser i Fritidsrådet. Ligeledes vil § 17. stk 4. -udvalget om unge og bl.a. mental
sundhed, give nogle temaer i Fritidsrådet. 

Temaer der skal prioriteres:

• Flere med i fællesskaber
• Fællesskaber for unge
• Flere oplevelser
• Ældre frivillige
• Synlighed
• Uddannelse af trænere/frivillige
• Inklusion af flygtninge/indvandrer
• Inklusion af handicappet
• Andre emner
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Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 25. august 2022

Beslutning:
1. Flere med i fællesskaber, fællesskaber for unge og flere oplevelser

2. Synlighed for fritidsrådet og synlighed for foreninger

3. Inklusion for alle

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
John Kaspersen
Kent Mosgård
Kurt Hestehauge
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16. Høring af budgetforslag 2023 Fritidsrådet

Sagsnr.: 2022-012192 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2023 i høring.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet drøfter budgetforslaget og udarbejder høringssvar.

Sagsbeskrivelse:
Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2023  og overslagsårene 2024 -2026 i
høring ved de høringsberettigede parter. Fritidsrådet er høringsberettiget og kan afgive
høringssvar.

Høringssvaret bliver en del af grundlaget for de politiske drøftelser omkring budget 2023.

Forvaltningen fremsender budgettet når det foreligger.

Økonomi:
Ingen

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 25. august 2022

Beslutning:
Der er orienteret om reducerede prisfremskrivninger, halverig af puljer til frivillighed, halvering
af pulje til unge og kulturelle aktiviteter og fjernelse af ekstra grundtilskud til haller. 

Forvaltningen og formand udarbejder et høringssvar, som sendes rundt til rådet til orientering.  

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
John Kaspersen
Kent Mosgård
Kurt Hestehauge
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17. Ansøgning Åben Skole Pulje - Nørre Aaby Båring Håndbold

Sagsnr.: 2022-005679 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Nørre Aaby Båring Håndbold søger om støtte til et åben skole forløb.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet drøfter ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:
Nørre Aaby Båring Håndbold søger om støtte på 14.800 kr. til håndboldkaravanen. Håndbold
karavanen er et samarbejde mellem FHF og foreningen, hvor 3 årgange skal prøve at spille
håndbold.

Foreningen søger om støtte til frivillige (7.000 kr.), 4 Dummiesdukker (6.000 kr.) samt flyers
(1.800 kr.)

Forvaltningen forslår at bevilge det fulde ansøgte beløb, da ansøgningen ligger inden for puljens
kriterier og formål. Desuden har andre foreninger haft god erfaring med håndboldkaravanen og
de muligheder det giver børn, for at få en god oplevelse med håndbold.

Økonomi:
Der resterer 87.000 kr. i åben skole puljen.

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 25. august 2022

Bilag:
Ansøgning Nørre Aaby Båring Håndbold

Beslutning:
Der bevilges 14.800 kr. 

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
John Kaspersen
Kent Mosgård
Kurt Hestehauge
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17 ANSØGNING NØRRE AABY BÅRING
HÅNDBOLD



KLE: 18.15.05.G01
Sags id: 252e56c3-43d9-4e88-9c7f-2f7a41aca84f
Oprettet: 17-08-2022 10:45:47
Afsluttet: 17-08-2022 11:03:45 Side 1 af 3

410-15112011051460

Pulje til Åben Skole
Oprettet 17-08-2022 10:45:47
Afsluttet 17-08-2022 11:03:45
KLE 18.15.05.G01
Sags id 252e56c3-43d9-4e88-9c7f-2f7a41aca84f
Navn Nørre Aaby Båring Håndbold
CVR-nummer 17319876
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KLE: 18.15.05.G01
Sags id: 252e56c3-43d9-4e88-9c7f-2f7a41aca84f
Oprettet: 17-08-2022 10:45:47
Afsluttet: 17-08-2022 11:03:45 Side 2 af 3

Pulje til Åben Skole

Foreningsoplysninger
Oplysninger på din forening fra CVR-registret.
Virksomhedens navn Nørre Aaby Båring Håndbold
Cvr-nummer 17319876

Angiv foreningsoplysninger.
Hvis du ikke er logget på med din forenings medarbejdersignatur, skal du her angive navnet 
på din forening, CVR-nummer, samt geografisk område.
Navn på forening Nørre Aaby Båring Håndbold
CVR-nummer 17319876

Kontaktperson
Angiv oplysninger på kontaktperson.
Navn på kontaktperson Sisse Grøngaard Frankfurth
Telefonnummer på kontaktperson 30168930
E-mail på kontaktpersonen formand.nbhk@gmail.com
Navn på skole/skoler, der samarbejdes med Nørre Aaby Realskole

Nørre Aaby Skole

Ansøgning
Oplysninger om projektet
Angiv projektets titel Håndboldkaravane
Beskrivelse I samarbejde med byens skoler afvikler 

NBHK håndboldkaravene d. 23/08-2022.
Formålet er at få flere børn til at dyrke 
idræt, og gerne håndbold.
I samarbejde med FHF (Fyns Håndbold 
Forbund) og NBHK - står vi klar til at tage 
imod byens mindste skoleelever og vise dem 
glæden ved håndbold og bevægelse.
Klubben stiller frivillige til rådighed hele 
dagen.
Skolerne har sat dagen af til os.

Succeskriterier At flere børn begynder at dyrke idræt.
At vi får spredt glæden ved at dyrke idræt 
og glæderne, sammenholdet og udviklingen 
ved håndbold

Målgruppen 0. kl. til og med 2. kl. på begge skoler
Svarende til ca. 200 elever

Antal deltagende klasser 0. årgang
1. årgang
2. årgang

Forventet startdato 23-08-2022
Forventet slutdato 23-08-2022
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KLE: 18.15.05.G01
Sags id: 252e56c3-43d9-4e88-9c7f-2f7a41aca84f
Oprettet: 17-08-2022 10:45:47
Afsluttet: 17-08-2022 11:03:45 Side 3 af 3

Samlet antal undervisningslektioner 5

Økonomi
Økonomi forbundet med projektet
Budget for hele forløbet Frivillige på dagen fra Nørre Aaby Båring 

Håndbold: 7 stk. á 5 timer = kr. 7.000,-
4 Dummiesdukker á kr. 1.500,- = kr. 
6.000,-
Tryk af flyers til udlevering på dagen = kr. 
1.800,-

Ansøgt beløb 14800
Uddyb udgifter

Resuméside
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Underskrevet af:

Nørre Aaby Båring Håndbold
CVR 17319876

Dato: 17-08-2022 ✓

17-08-2022
Dato Underskrift
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18. Ansøgning Åben Skole Pulje - Middelfart Volleyball Klub

Sagsnr.: 2022-005679 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Middelfart Volleyball Klub søger om støtte til åben skole forløb

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Volleyball klub søger om støtte på 5.400 kr. til et allerede afhold forløb i samarbejde
med Vestre Skole.

Forløbet er en del af et valgfag der blev afholdt i februar-april måned. Der var 35-40 elever der
deltog i forløbet. Der søges om tilskud til 27 undervisningstimer.

Fritidsrådet bevilgede Middelfart Volleyball Klub 8.000 kr. for et forløb afholdt i 2021.

Forvaltningen forslår at bevilge det fulde ansøgte beløb da ansøgningen ligger inden for
kriterierne og puljens formål. Det anbefales dog at få en drøftelse af hvordan Fritidsrådet
imødekommer ansøgninger der har en karakter af "drift".

Middelfart Volleyball Klub er blevet gjort opmærksom på, at de skal søge før afholdelse af
forløbet, hvis de ønsker at søge igen.

Økonomi:
Der resterer 87.000 kr. i åben skole puljen

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 25. august 2022

Bilag:
Ansøgning Middelfart Volleyball Klub

Beslutning:
Der bevilges 5.400 kr.

Rådet tager vurderingen op ang. drift og udvikling hvis puljen nedsættes næste år.

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
John Kaspersen
Kent Mosgård
Kurt Hestehauge
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18 ANSØGNING MIDDELFART VOLLEYBALL
KLUB



KLE: 18.15.05.G01
Sags id: e3f9c2bf-1505-494a-8cc5-e56e7154f7ea
Oprettet: 09-08-2022 22:09:05
Afsluttet: 09-08-2022 22:19:52 Side 1 af 3

410-15112011051460

Pulje til Åben Skole
Oprettet 09-08-2022 22:09:05
Afsluttet 09-08-2022 22:19:52
KLE 18.15.05.G01
Sags id e3f9c2bf-1505-494a-8cc5-e56e7154f7ea
Navn Sofie Jensen
CVR-nummer 11461395
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KLE: 18.15.05.G01
Sags id: e3f9c2bf-1505-494a-8cc5-e56e7154f7ea
Oprettet: 09-08-2022 22:09:05
Afsluttet: 09-08-2022 22:19:52 Side 2 af 3

Pulje til Åben Skole

Foreningsoplysninger
Oplysninger på din forening fra CVR-registret.
Virksomhedens navn MIDDELFART VOLLEYBALL KLUB
Cvr-nummer 11461395

Angiv foreningsoplysninger.
Hvis du ikke er logget på med din forenings medarbejdersignatur, skal du her angive navnet 
på din forening, CVR-nummer, samt geografisk område.
Navn på forening Middelfart VK
CVR-nummer 11461395

Kontaktperson
Angiv oplysninger på kontaktperson.
Navn på kontaktperson Jacob E. Petersen
Telefonnummer på kontaktperson 26120540
E-mail på kontaktpersonen jep@middelfart-vk.dk
Navn på skole/skoler, der samarbejdes med Vestre skole Middelfart.

Ansøgning
Oplysninger om projektet
Angiv projektets titel Projekt Åben skole. 
Beskrivelse Valg fag volleyball

Hvad søges der tilskud til? Efter aftale med 
vestre Skole, Claus Andresen, holdes der 
undervisning fra
februar måned, til og med april måned.
Hvad er formålet med tiltaget? (Hvorfor 
Undervisning i bevægelse og volleyball - vi 
søger I tilskud?) er her blevet lovet tilskud 
for undervisning
for projektet.
Målgruppe - Hvem og hvor mange får gavn 
35-40 personer som valgte valg-fag af 
projektet? volleyball
Forventet startdato 23-02-2022
Forventet slutdato 27-04-2022
Er det et selvstændigt tiltag eller del af et 
Vestre skole har forespurt os, på
større projekt? 
Idræts undervisning (primært volleyball) 
mod betaling af undervisningen
gennem pulje tilskud - erfarer vi så senere i 
projektet !
Ansøger tager ansvar for drift og vedligehold 
Ja af tiltaget
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KLE: 18.15.05.G01
Sags id: e3f9c2bf-1505-494a-8cc5-e56e7154f7ea
Oprettet: 09-08-2022 22:09:05
Afsluttet: 09-08-2022 22:19:52 Side 3 af 3

Succeskriterier Aktiv deltagelse i idræt og volleyball. Gerne 
med forenings inspiration til videre 
deltagelse i forening. 
Hvilket faktisk er sket - eftersom nogle af de 
kommene gymnasium elever (sidste års 
skole-elever) er forsat i forenings regi. 

Målgruppen Valgfag Vestre skole, dog med elever ude fra 
andre skoler.

Antal deltagende klasser 2-3
Forventet startdato 23-02-2022
Forventet slutdato 27-04-2022
Samlet antal undervisningslektioner 27 timer a 200 kr. 

Økonomi
Økonomi forbundet med projektet
Budget for hele forløbet Med 200 kr. p. time for 2 timer ved hver 

valg-fags undervisning, med 2 undervisere
halvdelen af gangene, fremkommer 
beløbet.= 5400,- kr.

Ansøgt beløb 5400
Uddyb udgifter Kun undervisnings udgifter. If. aftale med 

Claus Andrésen, Vestre skole.

Resuméside
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Underskrevet af:

MIDDELFART VOLLEYBALL KLUB
MIDDELFART VOLLEYBALL KLUB
CVR 11461395
43277278
Dato: 09-08-2022

✓
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19. Ansøgning til udviklingspuljen - Inklusion i folkeoplysningen

Sagsnr.: 2022-000429 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
AOF Center Odense søger udviklingspuljen til projektet "Inklusion i folkeoplysningen".

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:

AOF Center Odense søger 10.000 kr. i tilskud til projektet "Inklusion i folkeoplysningen". Det
overordnede formål er at tilbyde indvandrere/flygtninge aktiviteter, hvor der er fokus på
udvikling, medinddragelse, synliggørelse og afmystifiære allerede tilstædeværende
aftskoletilbud og det hele for at hjælpe ikke etniske danske medborgere ind i postive
fællesskaber.

Ansøgningen er sendt til 6 kommuner: Assens, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg.De
ansøgte midler i de respektive folkeoplysningsudvalg, vil primært skulle bruges til nedsættelse
af deltagerbetaling, så nedsættelsen finansieres ikke af midlerne fra Lokalrådet. 

Der er modtaget tilskud på 25.000 kr. fra Folkeoplysningens Lokalråd

AOF Center Odense har tidligere fået midler til andre projekter.

Forvaltningen forslår at bevilge det fulde ansøgte beløb, da ansøgningen ligger inden for puljens
kriterier og formål. Desuden forslår forvaltningen at invitere AOF Center Odense til et
fritidsrådsmøde for at fortælle om deres forening og deres arbejde.

Økonomi:
Puljen er i 2022 på 54.000 kr. og der er 49.700 kr tilbage. 

Høring:
Ingen

Klima & bæredygtighed:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 25. august 2022

Beslutning:
Der bevilges 10.000 kr.

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
John Kaspersen
Kent Mosgård
Kurt Hestehauge
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20. Moderniseringspuljen 2022 - Behandling af ansøgninger

Sagsnr.: 2022-005150 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Moderniseringspuljen har 1.700.000 kr. til rådighed og fristen for ansøgninger er den 22.
september 2022

Forvaltningen foreslår:

• At fritidsrådet afgiver høringssvar til Børn, Kultur og Fritidsudvalget og anbefaler at
35.000 kr. fra Moderniseringspuljen 2021 overføres til Moderniseringspuljen for 2022.

Sagsbeskrivelse:
Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der har til formål at modernisere og nytænke
idrætsfaciliteter/aktivitetscentre i Middelfart Kommune, for at fremme idræts og
bevægelsesområdet. I 2022 er der afsat 1.700.000 kr. i puljen.

Puljens kriterier:

• At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil
gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.

• At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed
for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.

• Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og
omkring faciliteten.

• At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
• Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
• Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

I 2022 er der indtil videre modtaget 5 ansøgninger, men der er først ansøgningsfrist 22.
september. Derfor vil ansøgningerne blive eftersendt.

Fritidsrådet skal lave en vurdering af ansøgningerne og sende kommentarer til videre beslutning
i Børn- Kultur og Fritidsudvalget.

I Moderniseringspuljen for 2021 puljen er der 1 projekt der ikke blev gennemført, og der
resterer derfor 35.000 kr.

 

Økonomi:
Der er i budget 2022 afsat 1.700.000 kr., der er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 25. august 2022

Beslutning:
Rådet drøftede ansøgningerne og indstillingerne vil blive indarbejdet i notat til fremlæggelse i
Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
John Kaspersen
Kent Mosgård
Kurt Hestehauge
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