
Børne- og Ungdomssamrådet i Skanderborg Kommune 

Referat fra repræsentantskabsmødet 2012 

 

         Galten, den 6. december 2012 

 

 

 

Mødedato og sted 20/3 2012, Skovby Mosegård 

Deltagere   Jan Løvheim, DDS Ry 

Bodil Wærum, DDS Galten 

John Frentz, DDS Hørning 

Johnny Lund Jensen, DDS Hørning 

Ulla Vestergaard, DSS Hørning 

Ole Taankvist, DDS Skanderborg 

Kjeld Krabsen, DDS Skanderborg 

Mette Clemens, DDS Galten Tambourkorps 

Torben W. Rasmussen, KFUM Stilling 

Jette Funch Brøgger, KFUM Låsby 

Jørgen Kjær Berntsen, KFUM Veng 

Helle Schultz, FDF Galten 

Kjeld Christensen, FDF, Gl. Rye 

Peter Jeppesen, FDF Hørning 

Karen Lindemann, DUI Galten 

Hans Lindemann, DUI Galten 

Afbud   KFUM Stjær 

    FDF Sletten 

Referent   Hans Lindemann 

 

 

 

Mødet blev holdt med nedenstående dagsorden 

 

1. Årsberetning 2011 samt ideer til planer for 2012  

2. Godkendelse af regnskab for 2011 samt kontingent for 2011 

3. Valg 

4. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 

5. Evenuelt 

     

 

Inden det egentlige møde gennemgik Trine Jørgensen fra Kultur og Borgerservice  

 Kommunens tilskudsregler og tilskudsmuligheder 

 Regler for indberetning til kommunen 

 Fritidsportalen 

 Kommunens arrangementskalender 

 Den nye folkeoplysningslov 

 

Plancherne fra dette indlæg er vedlagt referatet 

 



Årsberetning 2011 samt ideer til planer for 2012  

 

Formanden Peter Jeppesen fortalte  

 

 om vores deltagelse i dialogmødet med udvalget for Kultur og Borgerservice, og han 

efterlyste emner til de kommende møder 

 at reglerne for prisuddeling i Skanderborg Kommune var ændret, så vi nu har 

Årets foreningslederpris – tidligere Årets idrætslederpris. Den kan nu også  tilfalde en 

leder fra vores område   

Skanderborgprisen – sporen 

Årets idrætsudøver 

 om vores deltagelse i foreningernes dag 

 om arbejdet med Udviklings- og Planstrategien for Skanderborg Kommune. I høringssvaret 

præciserede vi, at vi som frivillig organisation var villige til udbygge samarbejdet med 

kommunen og arbejde for et aktivt borgerskab 

 

Peter sluttede med at takke forvaltningen og Sct. Georgs gilderne for et godt samarbejde og bad om 

emner til forårets dialogmøde. 

 

Det kunne være  

 at sikre veje og stier, så børn og unge kunne komme ud i naturen 

 at fortælle politikerne, at der ved siden af det store frivillige arbejde på det sociale område, 

også blev gjort et stort frivilligt arbejde på vores område 

 at gøre opmærksom på, at der i det kommunale budget ikke skulle spares på vores område – 

tværtimod bliver vi flere om at dele det samme tilskud 

 

Under planer for 2012 blev det foreslået at lave fælles kursusdage for ledere og 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Der var delte meninger om dette forslag. 

 

Imod forslaget talte, at vi alle blev tilbudt kurser i vores egne kredse. Argumenterne for var  

 økonomi 

 fleksibilitet i nærområdet 

 mulighed for at ryste grupperne sammen – og at vi kunne se hinandens hytter 

 mulighed for at holde det hverdags aftener 

 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 

Fra DDS i Hørning blev det foreslået at lave en fælles grej bank. Også dette forslag arbejder 

bestyrelsen videre med. 

 

Godkendelse af regnskab for 2011 samt kontingent for 2011 

 

Regnskabet for 2011 blev godkendt. Vi har stadig penge i kassen. 

 



Vi besluttede, at hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, kan der opkræves et kontingent på 200 kr. 

pr. gruppe.  

 

Valg 
 

Ole Taankvist og Hans Lindemann blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Jørgen Berntsen blev valgt som den ene suppleant 

 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde den sidste suppleant – helst fra KFUM eller FDF 

 

 Nyt fra folkeoplysningsudvalget 

 

Hans fortalte om forslaget til ansættelse af en naturvejleder i samarbejde med Børn og Unge 

forvaltningen og FDF Sletten 

 

Forslaget er nu trukket, at Børn og Unge ikke kunne finde midler til det. 

 

Eventuelt 

  

Der var intet til dette punkt. 


