
Dagsorden

1. Velkommen til Valgmøde 2018
v./ Formand Børge Bech, Fritids- og Folkeoplysningsvalget.

2. Orientering om kommissorium for Fritids- og 
Folkeoplysningsudvalget
v./ Formand Børge Bech og Chef for By, Kultur og Erhverv 
Bettina Hedeby Madsen 

3. Information om sammensætning og valg af 
foreningsrepræsentanter til Fritids- og 
Folkeoplysningsudvalget, samt gennemgang af regler for 
gennemførelse af valget.
v./ Chef for By, Kultur og Erhverv Bettina Hedeby Madsen 

4. Valghandling – opdelt i valggrupper.
Se regler og valgprocedure i beskrivelsen nedenfor.

5. Gennemgang af samlet valgresultat og afslutning.



Formål 
Byrådets tilgang til 

fritids- og foreningslivet

Formålet med udvalget er at styrke den 
helhedsorienterede og involverende tilgang i 
kommunens arbejde med aktiviteter og faciliteter 
indenfor folkeoplysnings- og fritidsområdet i 
kommunen. 
Det er centralt, for udvalgets arbejde, at fritids- og 
fritidslivet er under forandring og det er derfor 
afgørende, at der skabes fornyelse i den 
kommunale tilgang til frivillighed og samarbejdet 
med og om fritids- og foreningslivet. 



Formålet med udvalgets arbejde er tre-delt og målrettes følgende 
områder: 
• At fremme og udvikle samspil
og rammer om de folke-
oplysende aktiviteter i Hjørring
Kommune og herunder at 
udarbejde forslag til folke-
oplysningspolitik med tilhørende 
aktiviteter, rammer og retningslinjer. 

• At fremme og udvikle samspil 
om talent- og eliteinitiativer på 
fritidsområdet bredt i kommunen, 
herunder at opdatere og medvirke til realisering af talent- og 
elitepolitikken. 

• At udforske, udfordre og udvikle samspillet mellem civilsamfund 
og kommune, så dialog og samarbejder på fritidsområdet styrkes 
med frivilligheden i centrum. 



Folkeoplysning
Aktivitetsrettede tilskud til
lokaler, kerneaktiviteten, kørsel 
og uddannelse. Udviklingspulje.
Løn til voksenundervisning.

Den røde tråd: Åben for alle og 
forpligtende fællesskab

Faciliteter og rammer
Lokale og private lokaler, hvordan bruger vi dem bedst?
Samling og sammenhold – mest muligt under delt tag.

Inspiration, forsøg og projekter
Udvikling af aktiviteter + gode og tidssvarende fysiske rammer for frivillige 
aktiviteter.

Talent- og eliteidræt
Kursen fremover



Byråd

ARB TMU ØKU

17-4
By og Land

17-4
Fritid og 

Folkeoplysning

BFU SÆH

Kompetencefordeling

Byråd:
Politikker
Overordnet budget

Fritid og Folkeoplysning
Forslag til politikker 
Aktiviteter, partnerskaber og nye tiltag
Indhold af rammer og retningslinjer for tilskud.
Dialog og samarbejde med foreninger, eliteklubber m.fl. 

BFU:
Budget, rammer, serviceniveau
Politikforberedelse og godkendelse

Administrationen:
Godkende foreninger i henhold til folkeoplysningsloven
Generel udmøntning indenfor godkendte 
rammer og retningslinjer.
Anvisning af lokaler, tilsyn, procedurer,
udbetalinger, frister mv.



Sammensætning
For at sikre en bred repræsentation fra de forskellige foreninger, der er 
aktive indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet, er det besluttet, at 
foreningsrepræsentanterne fordeles, så der skal vælges repræsentanter ud 
fra nedenstående fordeling.

1 repræsentant for voksenundervisningsområdet 
2 repræsentanter fra de idebestemte folkeoplysende aktiviteter 
(en fra det samfundsengagerende ungdomsarbejde og en fra børne- og 
ungdomskorpsene) 
1 repræsentant fra foreninger, der tilbyder aktiviteter for handicappede 
1 repræsentant fra foreninger med holdidræt.
1 repræsentant fra foreninger med individuel idræt 
1 repræsentant for eliteidrætsområdet 

Suppleanter: Der skal vælges suppleanter, der deltager i møderne, hvis det 
enkelte medlem er forhindret. Der vælges 1 suppleant for hver gruppe.

Valgperiode: Byrådsperioden 2018-2021 og indtil nyt udvalg er tiltrådt

OBS: Ligestillingsloven. Det skal tilstræbes, at der vælges både kvinder og 
mænd til udvalget.



Hvem kan vælges?
Alle, der er aktive indenfor eller interesseret i fritids- og 
folkeoplysningsområdet, er i princippet valgbare til udvalget, 
uanset medlemskab, alder og bopæl. 

Det forudsættes dog, at kandidaterne er frivillige, folkevalgte 
repræsentanter fra de forskellige områder, som er 
repræsenteret i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Det er ikke et krav, at kandidater skal være til stede på 
valgaftenen. Dog skal der på valgaftenen kunne fremvises 
skriftlig dokumentation for, at en kandidat stiller sig til 
rådighed. 



Regler for gennemførelse af valget

Valget gennemføres i valggrupper:
• Voksenundervisning (foreninger under voksenundervisningsområdet).
• Idebestemte foreninger (frivillige foreninger under foreningsområdet).  
• Børne- og ungdomskorps (frivillige foreninger under foreningsområdet).
• Holdidræt (frivillige foreninger under foreningsområdet).
• Individuel idræt (frivillige foreninger under foreningsområdet).
• Handicapområdet:

Både voksenundervisningsområdet og det frivillige foreningsområde , hvis 
hovedparten af foreningens aktiviteter er tilrettelagt for handicappede.

• Eliteidrætsområdet
Vælges af og blandt eliteidrætsrådets medlemmer samt Hjørring 
Idrætsforening og Fortuna.

Hvis foreningen er repræsenteret i flere grupper, kan foreningen enten vælge at 
lade sig repræsentere i 2 grupper med 1 stemme i hver eller foreningen kan 
vælge at anvende begge stemmer i den ene valggruppe.

Eksempel: Flerstrengede foreninger med både holdidræt og individuel idræt 
enten vælge at anvende 1 stemme i gruppen for holdidræt og 1 i gruppen for 
individuel idræt eller foreningen kan vælge at bruge begge stemmer i en af 
valggrupperne.   Tilsvarende, hvis en forening har både alm. voksen-
undervisning og handicapundervisning.



Valgprocedure:
Der er 1 repræsentant fra forvaltningen i hver gruppe. 
Vedkommende er dirigent, referent og stemmeoptæller. 
• Forvaltningen beder om navnene på fremmødte foreninger.
• Forvaltningen beder om kandidater til valget 

(Der stilles skriftlige forslag, hvis én tilstedeværende ønsker 
det.)

• Hver kandidat får mulighed for at præsentere sig selv (maks. 2-3 
minutter).

• Forvaltningen forespørger, om der uden afstemning kan opnås 
enighed om valg af en repræsentant og en suppleant. Hvis der 
er enighed er valget afsluttet. Der gennemføres skriftlig 
afstemning, hvis én person i gruppen ønsker det.

• Hvis der ikke er opnået enighed, gennemføres en skriftlig 
afstemning.  Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvis der 
er stemmelighed foretages en lodtrækning. Kandidaten med 
flest stemmer er valgt. Kandidat med næstflest stemmer er 
suppleant. 

• Forvaltningen oplyser resultat af afstemning. 
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