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Side 1

Brønderslev Kommune arbejder for at give de bedste forudsætninger for et aktivt foreningsliv.
Foreningsarbejde giver indsigt i demokrati og medbestemmelse og det anses som vigtig for
borgernes samlede livskvalitet og engagement.
Det er Brønderslev Kommunes mål, at dette sker ved,
At der er et bredt og varieret tilbud af fritids- og undervisningsaktiviteter for alle
aldersgrupper i hele kommunen
At det er muligt for den enkelte at deltage i en eller flere aktiviteter inden for en rimelig
afstand fra bopælen
At fritidsvirksomheden, ud over aktiviteternes primære formål, endvidere medvirker til
at styrke de lokale samfund i by og på land
At fritidsvirksomheden, ud over aktiviteternes primær formål, medvirker til at skabe
sociale relationer
At fritidsvirksomheden ses som et led i forebyggelse af sociale problemer, især blandt
børn og unge
At stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed for fritidsvirksomheden
At yde økonomisk støtte, der giver mulighed for, at fritidsaktiviteterne kan styrkes og
udvikles.
At der formidles et samarbejde mellem de forskellige grene af fritids- og kulturlivet
At der formidles et samarbejde mellem fritids- og kulturlivet og de kommunale
institutioner
Aftalte regler
Brønderslev Kommune har i samarbejde med interessenter for området aftalt følgende regler:
1. Brønderslev-ordningen, der gælder for foreninger optaget i Idrætssamvirket,
Spejdersamvirket og Idesamvirket
tilskud til foreningernes aktiviteter for børn og unge under 25 år
tilskud til egne og lejede lokaler
2. Tilskud til idebetonede foreninger
3. Aftenskoleområdet
Tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og personer på overførselsindkomst
Tilskud til instrumentalundervisning og undervisning for handicappede
4. Anvisning af lokaler
Brønderslev kommuner anviser kommunale lokaler, som er egnede til formålet
Brønderslev Kommune anviser timer i selvejende haller og lokaler i tilknytning til disse
haller
Takstopkrævning, jf. det af Byrådet vedtagne takstblad
5. Tilskud til nye anlæg eller tilskud til større renoveringsarbejder
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Foreninger kan ansøge Byrådet om tilskud til nye anlæg eller tilskud til større
renoveringsarbejder.
Bilag: De respektive regelsæt
Samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalget i Brønderslev Kommune er sammensat for at sikre involvering og dialog
mellem Fritids- og Kulturudvalget, og brugere indenfor Folkeoplysningslovens område.
Samarbejdsudvalget skal medvirke til at perspektivere og udvikle det folkeoplysende arbejde i
Brønderslev Kommune.
Samarbejdsudvalget sammensættes af:
Formand og næstformand i Fritids- og Kulturudvalget
Formanden for Idrætssamvirket
Formanden for Spejdersamvirket
Formanden for Aftenskolesamvirket
3 repræsentanter, der er mellem 15 og 25 år og som udpeges af henholdsvis
Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet
1 repræsentant fra øvrige foreninger/selvorganiserede grupper
Valgperioden for samarbejdsudvalget følger den kommunale valgperiode. Samarbejdsudvalgets
sammensættes af den til en hver tid fungerende formand for henholdsvis Idræts-, Spejder- og
Aftenskolesamvirkerne.
Det forventes, at Samvirkerne prioriterer, at der vælges repræsentanter fra målgruppen
mellem 15 og 25 år.
Samarbejdsudvalget drøfter i januar kvartal repræsentation fra øvrige
foreninger/selvorganiserede grupper .
Samarbejdsudvalget afholder møde minimum 3 møder om året.
Samarbejdsudvalgets opgaver:
Samarbejdsudvalget anses som et dialogforum, der mødes og drøfter følgende emner
Budget vedtagelse
Folkeoplysningspolitikken
Reglerne for tilskud til den folkeoplysende virksomhed (Brønderslev Ordningen)
Udviklingspuljens formål og anvendelse
Samarbejdsudvalgets møder og opgaver følger nedenstående årshjul.
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4. Kvartal
November:
Opfølgning på
budget

1. Kvartal
Marts:
Udviklingspulje

3. Kvartal

2. Kvartal

August: Budget udtaleret

Mulighed for ad
hoc møde

Udviklingspulje
Fritids- og Kulturudvalget afsætter hvert år en udviklingspulje på 5.000 kr.
Samarbejdsudvalget forpligtes til i januar kvartal, at drøfte udviklingspuljens formål samt
komme med forslag til, hvordan årets pulje kan anvendes.
Udgangspunktet er, at udviklingspuljen anvendes til aktiviteter og initiativer som udspringer af
etablerede foreninger eller selvorganiserede gruppers projekter. Der stilles ikke krav om, at
disse er godkendt som folkeoplysende forening.
Samarbejdsudvalgets forslag om formål og anvendelse af årets udviklingspulje godkendes af
Fritids- og Kulturudvalget.
Samspil med øvrige politikområder
På Fritids- og Kulturområdet supplerer Folkeoplysningspolitikken den vedtagne Kulturpolitik
samt Den sammenhængende Børnepolitik.
Folkeoplysningspolitikken supplerer endvidere vedtagne politikker, strategier og handleplaner
på en række områder som f.eks. sundhed, handicap, psykiatri m.m.
De folkeoplysende aktiviteter kan indgå i samarbejde og partnerskaber med kommunale tilbud
og tilbud fra det øvrige foreningsliv i kommunen.
Afgrænsning af aktiviteter
Brønderslev Kommune, Fritids- og Kulturudvalget har til hensigt at sikre, at de kommunale
tilskud fortsat alene går til almennyttige formål med et folkeoplysende sigte og kommunen vil
sikre, at forholdet mellem folkeoplysende foreninger og kommercielle aktører i det daglige
tilskynder til gensidig forståelse.
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