
Velkommen til foreningsmøde

den 21. april 2022

21. april 2022



• Velkommen v/ borgmester Vicky Holst Rasmussen & 

formand for Kultur-, fritids- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup

• Siden sidst v/ Centerchef Katrine Buhl Møller

• Gruppedialog oplæg til handleplan v/ kommunaldirektør Christine Brochdorf

• Fælles opsamling fra gruppedialogen 

• Fra ord til handling – de næste skridt v/ kommunaldirektør Christine Brochdorf

• Tak for i aften

Aftenens program



Siden sidst
• Udkast til handleplan udarbejdet på baggrund af 

jeres input fra foreningsmødet i februar
• Udkast til handleplan gennemgået og drøftet med 

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget og 
paraplyorganisationerne. 

• Yderligere dialog med jer i dag … men vi er på flere 
områder også allerede gået i gang… 



Nyt bookingsystem 

Behovsafdækning
Målsætninger og 
præsentation af 

systemer 

Anskaffelse Teknisk 
implementering

Bruger 
implementering

allerede i gang 2022 2022 december 2022 
– januar 2023

MÅL: 

Nyt bookingsystem klar til januar 2023 

– det vil sige til booking af næste vintersæson



Ny dialogmodel 
forud for økonomisk prioritering af 

nye anlæg og renovering

Forslag fra 
foreninger og 

borgere

Lydhørhed fra 
administration 
og politikere

Gennemsigtig 
proces for 
prioritering

Tilfredshed 
med valgene

MÅL: 

• En gennemsigtig proces for prioritering af 
midler til kultur og fritidsfaciliteter

• Klar til prioritering af midler fra 2023



Nedsættelse af nyt Folkeoplysningsudvalg 

Administrativ 
dialog med 
paraplyerne

Dialog mellem 
paraplyer og 
foreninger

Oplæg til ny 
sammensætning 

af FOU

Politisk drøftelse 
FOU

Politisk 
godkendt FOU

Første møde i 
FOU

allerede i 
gang 2. maj maj juni august september

MÅL: 

Et bredt og repræsentativt Folkeoplysnings-
udvalg, der fungerer som formelt 
samarbejdsforum mellem KFEU og 
foreningslivet



Vi er her for jer…
også på telefon og online



Rammer for gruppedialogen
 Lynhurtig præsentationsrunde, hvem sidder ved bordet?

To konkrete spørgsmål at tale ud fra:

1. Afspejler handleplanen foreningernes input fra sidste møde 
eller er I kommet i tanke om noget efterfølgende?

2. Hvad er de 3 vigtigste handlinger – hvor kan vi gøre den 
største forskel? 

Handlinger prioriteres med indkøbte stjerner ved bordene 



Opsamling på gruppedialog

hovedpointer fra grupperne?



Fra ord til handling 

Forenings-
dialog

Drøftelse i 
KFEU

Færdigt 
oplæg til 

handleplan

Politisk 
godkendt 

handleplan

i aften 5. maj maj juni
• Fortsat dialog med nyt Folkeoplysningsudvalg

• 2 årlige Foreningsmøder: Foreningsrelevante temaer og 
løbende fælles opfølgning

• Ny dialogmodel for økonomiske prioriteringer

• Ad hoc nedsættelse af arbejdsgrupper relateret til konkrete 
projekter – fx anlæg

• og … 
Vi ses derude på faciliteterne og i den videre udrulning af 
bookingsystem og øvrige handlinger…



Tak for i aften!


