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Side 1.
Sag nr. 00.22.04-A21-1-17

Notat med supplerende oplysning om sammensætning af Fritids- og
Folkeoplysningsudvalg og fordeling af foreninger
I forbindelse med behandlingen af kommissorium for Fritids- og
Folkeoplysningsudvalget er der fremsendt en henvendelse med indspil vedrørende
holdidrættens repræsentation. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Det er op til Byrådet selv at fastlægge, hvor mange repræsentanter, der skal være i
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget. Dette betyder, at såfremt Byrådet ønsker en
anden sammensætning end den, der er beskrevet i kommissoriet, så er det muligt at
beslutte en anden sammensætning og repræsentation i forbindelse med Byrådets
behandling af kommissoriet.

Når Byrådet har godkendt kommissorium og fordeling af pladser udarbejdes der
valgprocedure og materiale, der ligger til grund for det valgmøde, hvor de
folkeoplysende repræsentanter skal vælges af og blandt de folkeoplysende
repræsentanter. Valgmødet holdes d. 13. februar 2018 og er varslet overfor
foreningerne (med mulighed for tilpasning ud fra Byrådets behandling).

Det bemærkes dog, at der udover det beskrevne i kommissoriet skal gives mulighed
for, at uorganiserede grupper, jf. Folkeoplysningsloven skal tilbydes en plads, hvis
der bliver peget på en repræsentant for dem.

Det bemærkes også, at de folkeoplysende aktiviteter og foreninger fordeler sig jf.
nedenstående tabel, hvor det er den individuelle idræt, der har flest medlemmer,
mens holdidrætten har flest aktivitetstimer. Holdidræt omfatter i denne sammenhæng
fodbold, håndbold, futsal, floorball, basketball og volleyball.

Side 2

Oversigt over frivillige folkeoplysende foreninger - regnskab 2016

Forening
Hovedtotal
Ca. 156 folkeoplysende
foreninger i alt i kommunen
Holdidræt - ca. 36 foreninger
(heraf ca. 22 flerstrengede,
som også er med under
individuel)

Medl. i
alt
Medl. u. 25
28.166
15.161

Medl.
AktivitetsTilskud
o. 25
timer
i alt
13.005 5.162.250 17.286.514

7.897

5.770

2.127 2.601.422

4.961.394

17.585

7.574

10.011 2.215.800

6.200.989

Spejder - ca. 22 foreninger

1.354

1.078

276

235.312

1.473.162

Idebestemt - ca. 20 foreninger

1.330

739

591

109.717

177.801

Individuel idræt - ca. 100 foreninger

