
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 25. januar 2011 i 

Børne- og ungesamrådet i Skanderborg Kommune 
 

Tilstede:  

Hans Lindemann, Jan Løvheim, Kjeld Krabsen, Ulla Vestergaard, Ole Taankvist og Peter Jeppesen 

 

Hvad fik vi ud af dialogmødet  

Det var et orienterende møde, hvor formand for Kultur- og Sundhedsudvalget gennemgik byrådets 
politiker på vores område samt hvordan budgetbesparelserne udmøntes. 

Vi må konstatere, at hvis vi skal have et større udbytte af dialogmøderne, skal vi komme med input 

til dette forud for møderne.. 

 

Er det noget nyt om Foreningsdagen  

Foreningsdagen afholdes d. 7. marts i Kulturhuset. 

Foreningsdagen er et fælles initiativ mellem Kultursamvirket, Idrætssamvirket, 

Aftenskolesamvirket, Landsbysamvirket, BUS, Folkeoplysningsudvalget og Fagsekretatiatet. 

Formålet med aftenen er at vise anerkendelse for det frivillige arbejde i kommunen. Alle 

foreningen i kommunen modtager en invitation. Målgruppen er bestyrelser og centrale frivillige. 

Det foreløbige program for aftenen er 

Kl. 17.00- 17.15 Velkomst  

Kl. 17.15 – 17.45 Henrik Byager, livsstilsekspert, forfatter og foredragsholder - kendt fra TV 

Kl. 17.45 – 18.05 Musikalsk underholdning 

Kl. 18.05 – 18.30 ”Frivilligt engagement under forandring?” - Oplæg om det frivillige foreningsliv - 

udfordringer og muligheder for foreningerne v/ Lars Skov Henriksen, Institut for sociologi, socialt 

arbejde og organisation, Aalborg Universitet 

Kl. 18.30 – 19.30 Spisning – netværk 

Kl. 19.30 – 20.00 Præsentation af Samvirker og Folkeoplysningsudvalg 

Kl. 20.00 – 21.00 Café Workshops v/ Samvirkerne, FOU og Fagsekretariatet 

 

Vores opgave i forbindelse med arrangementet er 

- vi skal præsentere BUS i plenum for alle. Denne præsentation må max vare 4 minutter. Jan 

har denne opgave. 

- I ”Cafe workshops” skal BUS bemande sin egen lille stand, hvor aftenens deltagere kan 

komme i dialog med os. Jan laver nogle print af Samrådets logo i A2. Alle organisationer 

medbringer en plakat + relevant info-materiale. 

- Udsende den fælles invitation til BUS medlemmer. Peter gør dette når den foreligger. 

 

Hvor endte budgettet m.h.t. vore foreninger 

Kommunen skulle spare 100 mio kr. på budget for 2011 og 2012 og her var der lagt op til at der 

for kultur og fritidsområdet samlet skulle spares kr. 3.055.000, heraf kr. heraf kr. 1.421.000 

indenfor det folkeoplysende område. (Fordelt med kr. 871.000 på idræt, kr. 300.000 på aftenskoler 

og kr. 250.000 på folkeoplysningsudvalgets ramme).  

  

Vi endte med en besparelse på kr. 300.000 på aftenskoleområdet, kr. 396.000 på idrætsområdet og 

kr. 50.000 på folkeoplysningsudvalgets ramme. Det vil reducere folkeoplysningsudvalgets såkaldte 

startpulje.  

  



I forhold til vores ”faste” tilskudspulje har besparelserne ingen umiddelbar betydning. 

 

Materialetilskud/lederuddannelsestilskud 

På folkeoplysningsudvalget møde i november var der forslag om at droppe materialetilskuddet og 

overføre pengene til træner/leder kurser. Det ville betyde at kursustilskuddet ville stige fra de 

nuværende 40% til det dobbelte. 

  

Udvalget kunne ikke nå til enighed, så forslaget blev sendt til hjørnespark, hvor bl.a. vi og 
idrætssamvirket skal høres. 

 

En evt. ændring  får først virkning fra 2012. 

 

Planlægning af næste repræsentantskabsmøde 

Stedet er Skanderborg, med DDS Skanderborg som værter. Tidspunktet er onsdag d. 30. marts, kl. 

19.30 

Punkter til dagsordenen er 

- Input til kommende dialogmøder med XX-udvalget 

- Drøftelse af materialetilskud/lederuddannelsestilskud 

- Ændring af vedtægter m.h.t. tidspunktet for årsmødet 

- Noget om foreningsansvar, vi undersøger, PJ kender en, Hans kender en. De tager kontakt og 

vender tilbage. 

 

Peter melder dato ud i forbindelse med udsendelse af invitation til foreningsdagen. 

 

På valg er: Jan, Kjeld, Ulla, Peter  – vi har fortsat en åben plads fra sidste gang… De stiller alle op 

igen. Jan vil dog gerne stille sin formandsplads til rådighed. Ole træder ind i bestyrelsen. Palle 

stopper. Vi skal således have valgt to nye suppleanter. 

Vi skal have fat i KFUM-Spejderne. Kjeld og Peter trækker på kontakterne. 

 

Gilderne inviteres til at komme med oplæg og forplejning. 

 

Repræsentant til priskomite 

Vi indstiller Jan og Peter igen. 

 


