Folkeoplysningsudvalget 10-09-2019

Beslutning: Idræts- og lederpris samt hædring af mestre
Sagsnr. i ESDH:
18/19973
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal træffe beslutning om udpegningen af prismodtagerne af Furesø
Kommunes Lederpris og Idrætspris. Udvalget besluttede desuden, på sit møde den 11. april 2019, at
forvaltningen skulle udarbejde et forslag til en skærpelse af kriterierne for hædring af mestre,
herunder selve afviklingen.
Sagsfremstilling
Udpegning af modtagere af Idrætsprisen og Lederprisen.
Der er modtaget indstillinger fra Farum Gymnastik til lederprisen.
Der er ikke modtaget indstilling(er) til Idrætsprisen.
Hædring af mestre:
Grundlæggende er der et ønske om, at hædre så mange som muligt, men uden at ”forfladige”
arrangementet, og samtidigt gøre arrangementet levende.
På baggrund af den tidligere drøftelse i udvalget, har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat med
overvejelser om ændringer i kriterierne for hædringen af mestre.
Forvaltningen foreslår, at hædringen af mestre omfatter medlemmer af godkendte idrætsforeninger,
som er hjemmehørende i Furesø Kommune, og at de hædres på baggrund af indstilling fra deres
forening. Notatet beskriver en række mulige justeringer i grundlaget for hædringen.
Forvaltningen anbefaler, at alle der har vundet medajle ved et officielt VM, EM, NM og DM bliver
hædret. Vindere (guld) af ”uofficielle” VM, EM, NM og DM hædres også. Vindere af andre typer
af konkurrencer (”Cups”, ”Grandprix”, ”Pokaler”, m.m.) hædres ikke.
Forvaltningen anbefaler, at selve hædringen sker ved at alle, der skal hædres fra en og samme
forening kaldes på podiet, hvorefter hver enkelt udøver, – en ad gangen, – kaldes frem, ønskes
tillykke og får overrakt gaven personligt.
Forvaltningen anbefaler, at traditionen med is og pandekager fastholdes, men at det samlede
arrangement godt kan suppleres med en konkret (lokal) opvisning, fremvisning eller lignende.
såfremt dette er muligt.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 79.000 kr. i budget 2019 til arrangementet og priser.
Borgerinddragelse
Foreninger og borgere kan indstille kandidater til priserne. Foreningerne kan indstille kandidater til
hædring.
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Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Byrådet indbydes til at overvære prisoverrækkelsen, som er åben for alle. Der indbydes endvidere i
lokalpressen, hjemmeside, nyhedsbreve etc.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at udvalget beslutter, hvem der skal modtage årets Idrætspris og Lederpris, og
- at udvalget drøfter de opstillede kriterier, og beslutter hvilke, der skal inddrages.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-09-2019
Forvaltningen indkalder igen indstillinger til prismodtagere med en ny frist. Forvaltningen udsender
kriterierne m.v. til udvalgets medlemmer.
Udvalget nedsatte en gruppe med Tine Hessner, Mogens Daniel Bruun og Anne Gram til at foretage
indstillingerne.
Kriterierne for hædring af mestre blev godkendt, bortset fra de sidste 3 begrænsede punkter.
Afbud:
Dorthe Østergaard
Kristian Kristensen
Sabine Dedlow
Sabine Dedlow
Sabine Dedlow
Sabine Dedlow

Bilag:
1 - 2110857

Åben

Forslag til kriterier
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