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REFERAT
Folkeoplysningsrådet

Dato:

25. april 2019
Sorø Rådhus, Rådhusvej 8. Mødelokale 180

Tidspunkt:

Torsdag kl. 16.30

Fraværende medlemmer:

Lena, Ninna, Tina, Ingrid

MEDLEMMER
3 repræsentanter, der repræsenterer foreninger der tilbyder idræt, heraf mindst
en der tilbyder aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne
• Ole Ring
• Steffen Knudsen
• Svend Panse (Handicap)
• Suppleant: John Christoffersen
2 repræsentanter, der repræsenterer foreninger, der tilbyder andre aktiviteter
end idræt, heraf mindst en plads til uniformerede korps
• Preben Bragger
• Lena Palm
• supplant: Vacant
2 repræsentanter fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
• Ninna Wiese Pedersen
• Tina Hyldegaard-Pedersen
• Supplant: Jeanette Christensen
1 repræsentant, der repræsenterer de selvorganiserede
• Ingrid Justesen, Liv i Landet på Kongsgården
• Suppleant: Vakant

Sag 18.15.30-A08-1-19
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Budget 2020
Sagsfremstilling:
I forbindelse med Sorø Kommunes budget for 2020, er der mulighed for at indsende budgetønsker til Kultur og Fritidsudvalget, som de kan tage med i deres
videre arbejde med budgetlægningen.
Eventuelle ønsker indsendes til kulturogfritid@soroe.dk senest mandag den 13.
maj 2019.
For at komme i betragtning, skal der oplyses følgende pr. ønske:
•
•
•

Lav et kort resume af det anlæg eller den nye aktivitet, der søges til.
Beskriv hvorfor budgetønsket fremsættes
Beskriv hvilket beløb, der er brug for i 2020 og de efterfølgende år.

Ønskerne bliver behandlet på Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. juni
2019, hvorefter de tager stilling til, hvilke ønsker de tager med i de kommende
budgetforhandlinger.
Tids- og handleplan – budget 2020 (2021 – 2023)
13. maj 2019. Ansøgningsfrist
12. juni. Budgetønsker behandles i Kultur og Fritidsudvalget
3. – 18. september: Høringsfase
18. september. Byrådets 1. behandling.
9. oktober. Byrådets 2. behandling.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 25. april 2019:
Stine orienterer om ovenstående proces.

Timefordeling. Skolers fortrinsret til lokaler
Sagsfremstilling:
Ole Ring har fremsendt følgende til drøftelse i Folkeoplysningsrådet:
Det er min opfattelse, at skolerne ikke bør have fortrinsret i "foreningstiden".
De skal selvfølgelig kunne booke et lokale, men på samme vilkår som foreningerne i reservationsperioden. Når der så opstår konflikt, må den der administrerer systemet optage forhandling med de interesserede parter på samme måde
som når konflikten opstår mellem 2 foreninger.
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Og det skal under alle omstændigheder være umuligt at reservere lokaler, hvis
det indebærer konflikt.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 25. april 2019:
Ole fortæller, at punktet udspringer af en problematik som Orienteringsklubben havde i forhold til sæsonbooking af gymnastiksalen på Skolevej, hvor Ung Sorø havde ønsket tid samtidig med. Der blev fundet en
løsning via dialog mellem administrationen og Ung Sorø.
Udfordringen ligger i, at skolerne i forhold til lokaleønsker har fortrinsret,
men at ”skoletiden” for Ung Sorø ligger om eftermiddagen, og at de først
kender deres fuldstændige behov omkring sommerferien, hvor aktivitetsudbuddet er kendt.
Ole påpegede, at det er problematisk, at det ikke er udspecificeret, hvilket tidsrum ”skoletiden” dækker over, og at det ikke bør være muligt at
reservere til aktiviteter, man ikke kender.
Der blev orienteret om, at administrationen prioriterer det højt at få specificeret behovet mest muligt i samarbejde med skolerne, og at der samtidig med fortrinsretten tages hensyn til de øvrige brugeres ønsker. Der
vil være en fortsat opmærksomhed omkring problematikken med en forventning om, at der fremadrettet findes gode løsninger via en tæt dialog
mellem administrationen og brugerne.

Lokalebookingsystemet – EG ON Kultur & Fritid
Sagsfremstilling:
Ole Ring har fremsendt følgende til drøftelse i Folkeoplysningsrådet:
Jeg vil også gerne foreslå en brugerundersøgelse af EG ON. Det er mit indtryk,
at der stadig er mange, der finder det tungt og bureaukratisk - navnligt når man
sammenligner det med Værkernes.
Og det er garanteret en hel del dyrere for kommunen at anvende - jeg mener
vores koster os 7000/år.
Jeg vil gerne høre, hvad fordele kommunen ser i at anvende EG ON frem for et
mere banalt system.
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Referat, Folkeoplysningsrådet, den 25. april 2019:
Der orienteres om de overordnede funktioner i EG On, som skaber en
række fordele i forhold til en mere simpel løsning. Nogle af disse funktioner er ex.
- CRM-system med foreningsoplysninger
- Sæsonplanlægning med omfattende ekstra funktioner
- Brugerprofil-system med forskellige rettigheder og individuel adgang til
at booke/afbooke lokaler
- Særarrangementer – mulighed for at booke over forskellige perioder og
lokationer med specifikke ønsker til halpersonale mv.
- Foreningsoversigt med mulighed for at søge på specifikke aktiviteter,
der er tilgængelig for alle ude fra
- Ny mulighed for at søge om tilskud med digital signatur
Svend og Preben fortæller, at de oplever, at denne sidstnævnte løsning
har fungeret godt. Preben påpeger, at det vil være ønskeligt, hvis der
kunne udvikles en løsning, der gør det muligt for EG On at ”snakke
sammen” med andre organisationers medlemssystemer. Dette ønske
om integration med andre systemer vil løbende blive undersøgt af administrationen.
Der orienteres om, at det primære ønske lige nu er bedre mulighed for
at benytte systemet på mobile enheder. Dette bliver der arbejdet på at få
udviklet af leverandøren. Der er også et ERFA-netværk for de 10-12
kommuner, der benytter systemet, hvor der løbende videndeles og koordineres udviklingsønsker.
Drøftelse omkring behov for haltid i dagstiden. Der orienteres om, at hvis
der er ønsker fra foreninger omkring dette, så vil administrationen gerne
hjælpe med at finde løsninger i dialog med ex. skolerne.

Kultur og Fritidspolitik
Sagsfremstilling:
Der gives en status på processen.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 25. april 2019:
Stine orienterer om, at der har været afholdt et fokusgruppemøde og 4
samtaleaftener, og 13/5 vil der blive afholdt et 2. og sidste fokusgruppemøde. Steffen spørger, hvorvidt der følger økonomi med politikken,
hvilket der orienteres om ikke er tilfældet.
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Drøftelse om vigtigheden af, at der planlægges driftsudgifter i forbindelse med etableringen af nye anlæg.
Ole bemærker, at det er positivt, at perioden for politikken er længere
end den tidligere var, men at perioden på sigt ønskes i højere grad at
følge valgperioden.

Oplysninger fra kommunen og gensidig information
Sagsfremstilling:
Der gives en mundtlig orientering fra kommunen og en gensidig information
mellem repræsentanterne i Folkeoplysningsrådet.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 25. april 2019:
Preben fortæller, at de med forårets komme, hvor folk opholder sig mere
udenfor på grønne områder, oplever en udfordring med at der efterlades
skrald på de fællesarealer, de benytter i Stenlille.
Ole orienterer om sommerferieaktiviteter. 15. maj skal kataloget være
færdigt, og det forventes at blive delt ud omkring 15. juni som det plejer.
Der har været frist for foreninger for at melde sig til og ca. 10 ud af 35
foreninger har meldt tilbage. De er i gang med at lave remindere og regner med at det bliver afviklet med samme aktivitetsniveau, som det plejer. Han nævner, at biblioteket ikke har mulighed for at være med en uge
ved Sorø Hallen som de plejer, hvor man kan læse bøger og lave stille
aktiviteter i en uge. De søger derfor frivillige, der kan hjælpe med denne
del.
Ole orienterer om status på streetsport anlægget. Der vil blive afholdt et
fælles møde om en uges tid, og derefter regner de med at kunne starte
anlægsarbejdet umiddelbart derefter.

Eventuelt
Sagsfremstilling:
Eventuelt.
Næste møde:
18. juni 2019.
Referat, Folkeoplysningsrådet, den 25. april 2019:
Møde hævet kl. 17:50.

