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Beslutning: Hædring af mestre og Idræts- og lederpris 2019
Sagsnr. i ESDH:
18/19973
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal beslutte proceduren for, hvorledes hædringen af mestre og indstilling af modtagere til
Furesø Kommunes Lederpris og Idrætspris skal ske. Forvaltningen indkalder indstillinger til
priserne, og Folkeoplysningsudvalgets medlemmer træffer derefter beslutning om udpegningen af
modtagerne.
På baggrund af erfaringerne fra hædringerne i 2018, har der været udtrykt ønske om at ændre lidt i
formen for arrangementet, så der blandt andet kunne tiltrækkes flere deltagere.
Sagsfremstilling
Hædring af mestre
Hvert efterår overrækker Folkeoplysningsudvalget (formanden) en lederpris og en idrætspris, og
hædrer de medlemmer fra foreningerne, der i den forgangne sæson har vundet medalje ved VM,
EM eller OL samt guld ved NM eller DM. Sæsonen er perioden fra den 1. juli 2018 til og med den
30. juni 2019.
Lederprisen uddeles til en leder i foreningslivet i Furesø Kommune, der har ydet en særlig indsats
inden for fritidsvirksomhed for børn og unge.
Idrætsprisen uddeles til en idrætsudøver i foreningslivet i Furesø Kommune, der har opnået et
ekstraordinært resultat i den forgangne sæson.
Hver pris er på 5.000 kr. Navnene på prismodtagerne offentliggøres ikke før overrækkelsen.
Udvalget har mulighed for at vælge en kandidat, der ikke er indstillet.
Hvor og hvornår
Arrangementet finder sted tirsdag den 12. november 2019, i Farum Kulturhus. Der serveres
traditionelt pandekager med is, frugt og vand/øl/vin til arrangementet. Medaljevinderne får en lille
gave med Furesø Kommunes byvåben.
I lighed med tidligere år, vil forvaltningen kontakte alle foreninger i kommunen og annoncere i
lokalavisen om arrangementet og varetage alle andre praktiske opgaver med afviklingen.
Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om udpegningen af prismodtagerne på det ordinære
møde den 10. september 2019.
Som nævnt har der været udtrykt ønske om at kunne tiltrække flere deltagere, - medaljevindere,
klubkammerater og familie. Forvaltningen peger derfor på muligheden for at udvide hæderen ved at
ændre kriterierne. Det kan eksempelvis omfatte flere mesterskaber, alle medaljer, andre
udmærkelser eller andet.
Det kan også overvejes, om der skal være flere underholdende indslag, - musik, idrætslig optræden
eller et indlæg med en kendt lokal udøver.
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Det vil være nødvendigt at justere lidt ved fristen for indkaldelsen af forslag til prismodtagere fra
foreningerne, hvis udvalget skal kunne træffe beslutning om modtageren på mødet i september.
Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget drøfter form og indhold ved hædringen, og træffer
beslutning om eventuelle justeringer. På den baggrund kan forvaltningen forelægge et forslag til
proces og tidsplan på Folkeoplysningsudvalgets ordinære møde den 13. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 79.000 kr. i budget 2019 til arrangementet og priser. Hvis hædringen kommer til at
omfatte en væsentlig større målgruppe end tidligere, vil arrangement og gaver som tidligere år ikke
kunne afvikles indenfor den eksisterende budgetramme.
Borgerinddragelse
Ingen.
Lovgrundlag
Ingen.
Det videre forløb
Kommunalbestyrelsen indbydes til at overvære prisoverrækkelsen, som er åben for alle. Der
indbydes endvidere i lokalpressen, hjemmeside, nyhedsbreve etc.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om eventuelle ændringer i
program og tilrettelæggelsen af hædringen.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Indstillingen er tiltrådt, og forvaltningen udarbejder forslag til konkret afvikling af arrangementet på
baggrund af de faldne bemærkninger.
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