
Notat fra fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Idrætsrådet. 

Mødet blev afholdt den 12. januar 2016. 
Tilstede fra Kultur- og Idrætsudvalget: Jørgen Simonsen, Ulla Dræbye, Michael Bruun, Betina Sølver, 
Pia Foght, Birgit Roswall og Poul-Erik Høyer.

Tilstede fra Idrætsrådet. Flemming Larsen, Inger Hansen, Thomas Møllenberg, Bjarne Frølund, 
Marianne Christensen, Bente Knudsen og Erling Marcussen.

Tilstede fra Administrationen: Kirsten Frandsen, Mette Larsen og Susanne Jørgensen. 

Idrætsrådet havde 4 emner til drøftelse: 
1.  Samarbejde om sundhedsidræt
2.  Frivillighed – hvad gør Gribskov Kommune for, at det er attraktivt at være frivillig
3.  Faciliteter – Handlingsplan over vedligeholdelse af eksisterende idrætsfaciliteter
4.  Hvordan arbejder vi med idræt om dagen – udnyttelse af faciliteter

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget bød velkommen til fællesmødet. 

1. Flemming Larsen præsenterede oplæg om sundhedsidræt.
Det kunne godt være en mulighed for Gribskov Kommune at være med. Der blev talt om tilskud til 
uddannelse. 
Der var en drøftelse af, hvordan man evt. kan arbejde videre. Det skal være spændende at have som 
projekt. Der kan skabes forskellige typer af arrangementer, vor forskellige grupper møde hinanden, så 
foreningerne finder ud af, hvad der er behov for. Bør komme videre til en drøftelse i Forebyggelses-
udvalget. 

Folder om idræt i udvalgte foreninger er under udarbejdelse og i prokuktion. Folderen skal husstands-
omdeles – og har tilbud til børn med særlige behov, ældre m.fl. som primær målgruppe.
Omtale af ”Bevæg dig for livet” er en fælles vision for DIF og DGI. Visionen kaldes også 25-50-75.
Breddeidrætsprojektet passer fint ind i ønsket om at få flere til at bevæge sig/dyrke idræt på nye måder.
Idrætsrådet kan drøfte videre på, hvordan ”Bevæg dig for livet” kan realiseres i vores kommune. 

2.  Gribskov Kommune understøtter generelt idrætsområdet godt med lokaler og tilskud.
I Center for Kultur, Fritid og Turisme er der planer om at sætte frivillihed endnu mere på dagsordenen.
Der er foreninger, som har overskud tl at indgå i projekter, og det skal vi forsøge at udvikle videre på. 
Idrætsrådet har erfaringer fra de dialogmøder, der har været afholdt med idrætsforeningerne i efter-
sommeren 2015. Der blev talt om en årlig hædring af de frivillige på idrætsområdet. 
Der blev ligeledes talt om organisering i kommunen – samarbejde mellem sundhedsafdelingen og 
Kultur, Fritid og Turisme. 

3.  Bjarne Frølund gennemgik nogle af Idrætsrådets opgaver.
Der blev talt om prioriteringsliste på faciliteter på idrætsrområdet. Der mangler procedure til, hvordan 
man kommer fra ønske til eksempelvis byggeri.  
Der skal arbejdes på, at Idrætsrådet inddrages fremoer i idrætsforeningernes behov for og ønske om 
større vedligeholdelsesopgaver og/eller ændringer af eksisterende idrætsfaciliteter samt etablering af 
nye faciliteter. 
Der udarbejdes en procedure for idrætsforeningernes henvendelser, hvori det klart angives, at disse 
skal rettes til administrationen i Idræt og Folkeoplysning. Administrationen sørger for videresendelse til 
Idrætsrådet for behandling og indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget. 
En prioriteringsliste over ønskerne udarbejdes og sendes til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

4.  Det er i alles interesse, at vores fælles faciliteter anvendes så meget som muligt. Administrativt er vi 
i dialog med skolerne om brugen af idrætshallerne i dagtimerne; men der skal findes en balance 
mellem, at skoler og dagtilbud skal kunne råde over deres hal/gymnastiksal – og så foreningernes 
ønsker om at kunne tilbyde idræt i dagtimerne. Der vil blive arbejdet videre med at finde løsninger.
Emnet tages op i Børneudvalget – det er ikke rimeligt, at de små skoler disponerer over de kommunale 
haller i hele skoledagen. Det er vigtigt for hele sundhedsområdet, at der også er idræt i formiddags-
timerne

for notat: Susanne Jørgensen, Idræt og Folkeoplysning, 
notat skrevet den 21. januar 2016


