Beretning 2018.

Det har været et godt år. I Idrætsrådet har vi arbejdet konstruktivt med flere problemstillinger.
Det var jo valgår i 2017 og vores arbejde gennem de sidste mange år om at få genindført
tidligere tiders folkeoplysningsudvalg lykkedes. Dog ikke til fulde. Det lykkedes med en
væsentlig bredere og større andel politikere og dermed også flere fra de frivillige for at
opretholde balancen. Det lykkedes desværre ikke at overbevise byrådet om at der også skulle
følge noget kompetence med til det nye udvalg. Så selv om vi har fået et folkeoplysningsudvalg
så er det stadig kun et høringsorgan. Men ved samarbejde med de øvrige paraply
organisationer gik vi efter formandsposten i det nye udvalg og det lykkedes da også da
undertegnede blev valgt til formand for det nye udvalg. Vores opgave nu og i de næste år i
valgperioden er derfor at bevise at vi godt kan magte opgaven og derfor kan udvalget efter
næste valg tillægges en del kompetence.
Vi valgte fra starten at vi ville være lidt mere synlige for vores medlemmer nu da alle
idrætsforeninger automatisk er medlem af idrætsrådet. Vi har da også gennem året haft en del
henvendelser ude til foreningerne. Det er ikke alt vi har fået lige stor respons på, men jeg vil da
godt fremhæve en sag som affaldsgebyr. Vi fik tilbagemeldinger fra over halvdelen af
foreningerne på vores henvendelse. Det fremgår heraf at det er meget tilfældigt hvilke
foreninger der betaler og hvilke der ikke gør. Det har medført at vi nu får rejst sagen til politisk
beslutning og vi vil naturligvis arbejde for en generel fritagelse for foreninger for at betale
affaldsgebyr. Vi har også arbejdet med rengøring af faciliteterne, hvor vi ikke alle steder er
tilfredse med kvaliteten. Vi vil forsætte dette og undersøge muligheder for en eventuel
hjemtagning af opgaven, hvor det kan lade sig gøre. Vi har også et fælles problem med den
tekniske betjening af faciliteterne specielt i weekends. Det er muligvis et indkørings problem i
den nye organisering kommunen har valgt, men vi arbejder på at finde holdbare løsninger og vil
i givet fald tage det op i folkeoplysningsudvalget. Desværre er der også ting som vi ikke har
kunnet hjælpe med. Jeg tænker her på den klemme som brugerne af Fredensborg stadion
specielt FBI har været i ganske længe med hensyn til renoveringen af stadion, som har trukket
meget længe ud og stadig ikke er afsluttet. Man kan kun håbe på at forvaltningen har lært
noget og lægger nogle betingelser ind i kontrakten næste gang noget lignende arbejde skal
udføres således at brugerne kan blive holdt skadesløse.
Det næste som vi skal arbejde med er økonomien. Vi vil se nærmere på Fredensborg reglerne
om de trænger til en justering. Dette års tildeling afslørede nogle mekanismer som ikke alle er
lige hensigtsmæssige med hensyn til mere eller mindre tilskud. Dette er imidlertid kun et
problem når der ikke er midler nok at fordele. Den tilskuds procent vi har fået i år er nu nede på
42%. Hvis vi skal være med til at arbejde på at opfylde kommunens målsætning om 25 - 50 - 75

(I 2025 er over 50% organiserede i idrætsforeninger og over 75% er idrætsaktive) så kræver det
naturligvis også nogle øgede midler til at drive dette.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde. Desværre har vi været
nødt til at tage afsked med et af de nyvalgte medlemmer, Mogens Mortensen, som af private
grunde måtte trække sig igen. Selv om han kun var med ganske kort tid så nåede han at tilføre
bestyrelsen meget god energi.

