
Ændringsforslag
Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet 

som omhandler idrætslivet i Gribskov Kommune 

Kapitel 1 

Lovgrundlag

§ 1

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og 
daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli
2011. 

Bekendtgørelse nr. 1252 af 12. december 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen).

Kapitel 2

Lovens formål

§ 2

Loven skal sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på 
fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 

Kapitel 3

Byrådet

§ 3

Byrådet træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter denne lov, der ikke er 
henlagt til anden myndighed. 

Stk. 2.
Byrådet skal sikre rammerne for, at børn og voksne kan etablere og tage del i idrætslivet i 
Gribskov. 
Kultur og Idrætsudvalget erstattes af Byrådet i Gribskov Kommune har nedsat et Idrætsråd for at 
varetage denne opgave. 

Stk. 3.
Alle sager, der er henlagt til Idrætsrådet, skal forelægges Kultur og Idrætsudvalget og Byrådet til 
afgørelse, såfremt de medfører forøgede udgifter for kommunen. 

Stk. 4
Byrådet godkender retningslinier for anvendelse af de økonomiske rammer.



Kapitel 4

Kultur og Idrætsudvalget 
§4

Kultur og Idrætsudvalget udarbejder nærmere regler for sammensætning af og om valg af 
Idrætsrådets medlemmer samt om udøvelse af Idrætsrådets opgaver.

Stk.1
Kultur og Idrætsudvalget godkender retningslinier på området.

Stk. 2
Kultur og Idrætsudvalget har tilsynet med, at alt virker inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

Kapitel 5

Fordeling af tilskud
§ 5

Byrådet fastsætter årligt en beløbsramme til Kultur og Idrætsudvalgets ansvarsområde, jf. §2 stk. 2
i Lov nr. 854 (af 11. juni 2011) om støtte til folkeoplysning.

Stk. 2
Byrådet fordeler efter indstilling fra Kultur og Idrætsudvalget budget for idrætsområdet. 

Stk. 3
Byrådet kan fastsætte nærmere regler om formkrav til ansøgning om tilskud.

Stk. 4.
I henhold til Folkeoplysningspolitikken har Byrådet / Kultur og Idrætsudvalget delegeret 
beslutningskompetencen på områderne vedrørende lokaletilskud og aktivitetstilskud til Idrætsrådet.

Kapitel 6

Idrætsrådet
§ 6

Ved kommunesammenlægningen i 2006 blev Folkeoplysningsudvalget erstattet af et Kulturråd og 
et Idrætsråd, der refererer til Kultur og Idrætsudvalget. (UDGÅR og erstattes af):
Gribskov Kommune har to § 35, stk. 2 udvalg, Idrætsrådet og Kulturrådet, der refererer til Kultur- 
og Idrætsudvalget.

Stk. 2
Begge råd har indstillingsret i forhold til det politiske udvalg. 

Stk. 3
Idrætsrådet har indstillingsret i forhold til det politiske udvalg. (UDGÅR)

Stk. 4 (nyt stk. 3)
Idrætsrådet høres i alle idrætssager. 



Kapitel 7

Idrætsrådets sammensætning

§ 7

Idrætsrådet består af 9 medlemmer: 1 formand og 8 medlemmer.
1 formanden vælges fra idrætsforeningerne
7 repræsentanter vælges fra idrætsforeningerne, hvoraf én varetager handicapområdet eller
1 repræsentant udpeges af Kultur og Idrætsudvalget Idrætsrådet efter indstilling fra de 
eksisterende (handicap) foreninger for borgere i Gribskov Kommune, der dyrker idræt. 
1 repræsentant vælges af Idrætsunionen ændres til:
1 repræsentant udpeges af de selvejende haller  - 1 stedfortræder skal ligeledes udpeges.
Der vælges et antal suppleanter (rækkefølgen prioriteres)

Stk. 2
De valgte skal være medlem af en forening i hele valgperioden.

Stk. 3
Administrationen (Center for Kultur, Fritid og Turisme) stiller sekretærbistand til rådighed for 
Idrætsrådet og deltager med mindst 1 repræsentant til møderne. Administrationen indkalder til 
møde samt sender dagsorden og referat ud til Idrætsrådets medlemmer. 

Stk. 4
Fast møderække fastsættes. Der afholdes 6-8 møder årligt. 

Kapitel 8

Valgprocedure
§ 8

Kultur og Idrætsudvalget indkalder med mindst 14 dages varsel til valg, hvor der indbydes 
repræsentanter for de godkendte foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed efter lovens 
kapitel 4 og kapitel 5. 
Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. (UDGÅR)  
Tilføjelse: For hver påbegyndt 250 medlemmer (aktive) giver én stemme. Ingen forening kan dog 
råde over mere end 4 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2  (udgår) 
Alle godkendte idrætsforeninger har én stemme til Idrætsrådet. 

2.- afsnit flyttes op under 1. afsnit: For hver påbegyndt 250 medlemmer (aktive) giver én stemme. 
Ingen forening kan dog råde over mere end 4 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 3 ændres til stk. 2
Valgperioden er 4 år – og følger den kommunale valgperiode. Idrætsrådet fungerer indtil udgangen
af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted. 

Formanden vælges før de øvrige valg.
Der skal vælges 7 medlemmer fra idrætsforeningerne (UDGÅR) 

Idrætsrådet konstituerer sig på det førstkommende møde med næstformand. 
På samme møde udpeges 1 repræsentant, der skal have sæde i Det grønne Udvalg.

Slettes og erstattes af nyt afsnit under § 9.



Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlig for hvert sit hovedområde, 
som kan være: Boldspil – skytter – vandaktiviteter – gymnastik & folkedans – ketcherspil – 
rideklubber – andre foreninger inkl. handicapidræt.
Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra 
Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse. 

1 repræsentant udpeges af de selvejende haller (skal være medlem af en halbestyrelse i hele 
perioden – ellers indtræder stedfortræderen). 

Stk. 4
Alle idrætsforeninger tilskrives om valget og opfordres til at komme med en tilbagemelding om 
opstilling af kandidater og tilmelder sin forening til valghandlingen. 
På valgmødet opstilles navne og kandidater. Alle valgbare skal være medlem af en idrætsforening, 
og foreningen skal være godkendt med en vedtægt.

Der annonceres i dagspressen, og valget samt valgte kandidater lægges på Gribskov Kommunes 
hjemmeside. (UDGÅR)

Stk. 5 (UDGÅR)
Opnås der på generalforsamlingen enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, anses de 
pågældende for valgt. Ved uenighed udpeger Idrætsudvalget såvel medlemmer som suppleanter.

Stk. 6 (ændres til stk. 5)
For hvert medlem af Idrætsrådet udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere suppleanter. 

Stk. 7. (ændres til stk. 6)
Kultur og Idrætsudvalget træffer efter begæring beslutning om at fritage den, der på grund af sin 
helbredstilstand, varetages af et andet offentligt hverv eller lignende har rimelig grund til at ønske 
sig fritaget for valget.

Stk. 8. (ændres til stk. 7)
Medlemmer af Idrætsrådet har ikke bopælspligt i kommunen, så længe den forening medlemmet 
repræsenterer er hjemmehørende i Gribskov Kommune. Det vil sige, at den forening man 
repræsenterer skal have sit virke i Gribskov Kommune. 
 

Kapitel 9

Administration ændres til Opgaver
§9

Idrætsrådet har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt rådet i henhold til lov om støtte til 
folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningsliner, som fastsættes af Kultur og 
Idrætsudvalget og godkendes af Byrådet. 

Nyt afsnit Der afholdes min. 4 dialogmøder (områdemøder) med idrætsforeningerne,  hvor 
repræsentanten fra Idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse.  



Kapitel 10

Klagevejledning 

§ 10

Klage over Kultur og Idrætsudvalgets ændres til: Idrætsrådets afgørelse kan inden 4 uger fra 
afgørelsens meddelelse indbringes for Byrådet ændres til Kultur- og Idrætsudvalget af de personer,
foreninger eller myndigheder, som afgørelsen angår. 

Ændringsforslag anbefalet af Kultur- og Idrætsudvalget, den 03. juni 2014
Godkendt af Byrådet, den         2014


