Udvalg for kultur, fritid og idræt 11-10-2021

Beslutning: Hædring af Frivillige 2021
Sagsnr. i ESDH:
21/10344
Beslutningskompetence: Udvalg for kultur, fritid og idræt
Beslutningstema
Det skal besluttes i hvilket omfang, der kan markeres en tak for indsatsen i 2021 til de frivillige i det
samlede foreningsliv. Samtidigt kan gennemføres en hædring af alle mestre ved et fælles
arrangement i december 2021.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget og Udvalg for kultur, fritid og idræt har drøftet mulighederne for en
anerkendelse af den frivillige indsats samt hædring af mestre og den særlige indsats i foreningerne.
Folkeoplysningsudvalgets arbejdsgruppe har afgivet en indstilling til en fejring og anerkendelse af
både de frivillige ledere, bestyrelser og medaljevindere. I 2021 anbefaler de en reception for
foreningslivet. Forvaltningen ser en god mulighed for, at der til en sådan reception også kan ske en
form for hædring af dem, der måtte have vundet mesterskaber i den forgangne sæson.
Forvaltningen har spurgt en række foreninger. Det er det generelle billede, at der på grund af
Covid19-restriktionerne har været gennemført relativt få mesterskaber og derfor også kun uddelt få
medaljer.
Danmarks Idrætsforbund uddeler således normalt ca. 150 DM medaljer årligt, men der er kun uddelt
i alt 21 medaljer i 2020 og 2021.
Det forekommer også, at flere officielle mesterskaber er blevet ”erstattet” af mindre turneringer,
events eller lignende, da den normale udtagelse til mesterskabet ikke har været muligt grundet
nedlukning.
Forvaltningen foreslår derfor, at der afvikles en reception med fokus på foreningernes frivillige
ledere og foreningernes ”mestre” i Atriet på Rådhuset den 9. december 2021 kl. 19 - 21 i tilknytning
til Folkeoplysningsudvalgets møde denne dag.
Målgruppen er alle frivillige ledere og bestyrelsesmedlemmer samt de udøvere, som har gjort sig
særligt bemærket og vundet et mesterskab. Det anbefales, at der ikke sættes formelle krav til
niveauet af mesterskab – men at det er op til foreningerne at vurdere, hvem de mener, har vundet et
”mesterskab” i den forgangne sæson (august 2020 – juni 2021).
Arrangementet afvikles som en reception – gerne inspireret af jul – med få korte taler og en fælles
hædring af mestrene, som vil modtage en lille gave på dagen.
Grundet arrangementets form vil foreningerne skulle tilmelde sig og oplyse, hvor mange de
forventer at komme. Der vil ikke blive stillet krav om navngivning af mestrene eller oplysning om,
hvilket mesterskab de har vundet.
Økonomiske konsekvenser
Arrangementet afholdes inden for den samlede ramme til lederpris/idrætspris og hædring af mestre.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Arrangementet knytter sig tæt til mål 5.2, som fastslår, at foreningerne spiller en nøglerolle, og
kommunen samarbejder målrettet med foreningerne om fritidsaktiviteter.
Borgerinddragelse
Har fundet sted via Folkeoplysningsudvalget.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at udvalget beslutter afvikling af reception med deltagelse af de foreningsfrivillige samt de
foreningsudøvere, der har vundet mesterskaber i den forgangne sæson.
Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 11-10-2021
Godkendt.
Bilag:

