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Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
-

UDDRAG FOR FRITIDSOMRÅDET

Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område
er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal udvikle sig i de kommende år:
”I 2020 har Hjørring Kommune et banebrydende fritids- og kulturliv, der styrker mødet mellem mennesker i byer og lokalsamfund,
hvor frivillige tager et stort ansvar, og hvor aktive medborgere har
stor indflydelse.
I 2020 er der en mangfoldighed af synlige aktiviteter i kommunens
byer og lokalsamfund, der bidrager til at borgere bliver i eller flyt-

Samarbejde med omverdenen og investering i fyrtårne og styrkepositioner er væsentligt for at realisere visionen. Derfor fortsættes og styrkes indsatsen med at opdyrke og støtte partnerskaber og netværk på tværs af foreninger og institutioner.
Målet med fortsat at styrke samarbejdet med omverdenen er, at
de fysiske rammer for fritids- og kulturlivet i kommunen bliver
brugt og udviklet sammen med foreninger, kulturinstitutioner og
brugere. Det aktive samspil med omverdenen er en forudsætning
for, at kommunen fortsat kan have bæredygtige fritids- og kulturaktiviteter, der giver liv i store som små lokalsamfund.

ter til kommunen.”

Visionen skal realiseres ved at fastholde det politiske og strategiske fokus på ”Samling og Sammenhold”, hvor aktiviteter samles
og moderniseres i samarbejde med brugere, frivillige og lokalområder. Det er et vigtigt signal, at det har stor politisk værdi, at der
også fremadrettet sikres mulighed for at målrette økonomi til at
støtte aktiviteter, der fremmer frivillighed og lokalt ejerskab.
Tilsvarende har det stor værdi, at fyrtårne – både i form af kulturinstitutioner og de tilbagevendende events – giver kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i kommunens fritids- og kulturliv.
Derfor fokuseres der i samspillet med omverdenen på at fremme
aktiviteter af profilerende karakter i hele kommunen lige som der
konkret fastholdes fokus på at udvikle aktiviteter i fyrtårne som
Park Vendia, Nord Energi Arena og Vendsyssel Teater &.
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Fritid
Folkeoplysningsområdet
Foreningslivet er bærer af væsentlige værdier i form af fællesskab og aktivt medborgerskab. En drivende kraft i foreningslivet
er ildsjælene - de aktive frivillige. FKB-udvalget vil i de kommende år arbejde målrettet for, at det fortsat er attraktivt at engagere
sig som en aktiv frivillige, der deltager i udviklingen af foreningerne og lokalområderne.
Samtidig ses det som en vigtig indsats, at der skal gennemføres
tilpasning og omlægninger på folkeoplysningsområdet, så nye
foreninger og aktiviteter kan optages på lige fod med eksisterende foreninger. I forbindelse med tilsagn og tilsyn skal der være
opmærksomhed på målretning af tilskud, så de opretholdes, hvor
der er aktivitet og udfases, hvor aktivitetsniveauet er faldet.

Foto: Løkken Idrætscenter - medlem nr. 1000

Haller og idrætsanlæg
Haller og idrætsanlæg er vigtige samlingssteder i kommunen.
Både de selvejende og de kommunale idrætsfaciliteter er væsentlige dele af kommunens fritidsfaciliteter.
Haller og idrætsanlæg skal udvikles i et tæt samarbejde med
brugere og samarbejdspartnere, der kan tilføre såvel økonomiske som menneskelige ressourcer til drift og udvikling af faciliteterne. Konkret udmøntes denne strategi ved:
at nye faciliteter etableres i partnerskaber mellem kommunen
og andre aktører
at dialog med brugerne om drift og udvikling af faciliteterne
prioriteres højt - for at finde de bedste driftsformer for de forskellige faciliteter.
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