Den 20/5 2021
Direkte opsamling fra drøftelse i Kultur og Idrætsrådet

Rådets formål og rammer
Gruppe 1
a. Budget
i. Budget til at lave fælles aktiviteter for foreningerne fx
dialogmøder, messer, hjemmesider ol. Herved også mere synlige
ii. Budgethøring skal være reel, større inddragelse
iii. Større vægt og en større stemme
b. Høringsorgan
i. Ønsker at blive hørt ved nye kultur- og idrætstiltag. Vigtigt at
blive hørt, inden der træffes beslutninger.
ii. Ønsker at få en rådgivende rolle fx i forhold til udvalget
c. Videndeling – behov for grundlæggende viden
i. Årlig status på hvordan det går med konkrete udfordringer og
målsætninger fx lokaler, rammer o.l.
ii. Løbende status på sager
d. Fleksibilitet
i. Ønsker lydhørhed i forhold til fleksibilitet fx anvendelse af lokaler
i ferier o.l.
Øget ressourcetræk på rådsmedlemmer: en balance, mere end i dag, men
ikke arbejdende udvalg. Måske et høringsudvalg som mødes inden
udvalgsmøder, hvor man diskuterer udvalgets kommende dagsorden.
Enighed om øget mødefrekvens.
Gruppe 2
e. B-modellen
i. Klar til at tage ansvar, ønsker mere indflydelse
ii. Hyppigere møde-frekvens, fx forud for udvalgsmøderne vil være
en naturlig rytme med drøftelse af sager. Rådet har også en rolle,
når der skal bæres input fra foreningerne til udvalg. Modellen

f.

g.
h.
i.
j.

med drøftelse af udvalgssager er ikke uproblematisk, fx kan det
måske være svært at blive enige i alle sager.
iii. En større synlighed
budget
i. Ønsker økonomisk ansvar. Mulighed for at have ansvar for
aktiviteter.
Skabe en kultur, hvor foreninger kontakter rådet, i stedet for at gå
direkte til politikerne.
Bede politikerne respektere rådets rolle.
I større grad finde foreningernes fælles potentiale og fælles fodslag
Arbejde med dialogmøder, så de bliver mere værdiskabende. Måske
mere fokuserede og tematiserede dialogmøder. Rådet og
medlemmerne skal spille en aktiv rolle ved temadrøftelserne, og kan
dermed også blive mere synlige og relevante.

Rådets organisering
Gruppe 1
a. Formandskab: ønsker en valgt formand fra foreningerne, og en
næstformand, som er politiker (modsat i dag)
b. Ved en øget mødefrekvens, er det ok at politiker-repræsentant kun
deltager i mindre grad / færre møder.
c. Et forretningsudvalg kan være en relevant konstruktion
d. Kontaktperson til forvaltningen
Gruppe 2
e. En løsning model ”A” med tilpasninger:
a. Vigtigt med politisk repræsentation /deltagelse som sikrer et
forbindelsesled mellem udvalg og rådet.
b. Et forretningsudvalg kan være en mulighed, hvor formand og
næstformand ikke er politikere. Derved kan den politiske
repræsentant undgå at blive dén, som skal samle ”trådene”/have
en samlende rolle i rådet. Formandsposterne kan evt. gå på skift
bl.a. rådsmedlemmer.
c. Politiker-repræsentanten skal stå på mål for rådet i udvalget

Valgprocedure
Gruppe 1
a. Én fireårig valgperiode, hvor ½ delen af medlemmerne skal vælges
forskudt i perioden.
b. Opstille kandidater, som der kan stemmes på, synligt og offentligt i
valgprocessen.
c. Behov for indføring i rollen som rådsmedlem, når der er nye
medlemmer
d. Det skal være mere synligt, hvad man bliver valgt ind til
Gruppe 2
e. En toårig valgperiode, med mulighed for genvalg. Det virker
overskueligt.

