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1. FDF Aalborg Søkreds
Forslag om udvidelse af ordningen med tilskud til hytteleje
Med henvisning til den nye Fritidspolitik, der pt. er i høring, tillader jeg mig at fremme et forslag på vegne af bestyrelsen i FDF Aalborg Søkreds, der ejer skole-/øvelsesskibet Jens Krogh.
Som du måske er bekendt med, sejler Jens Krogh med børn og unge. Foruden fokus på det sejladsmæssige og sømandskab, er der hovedfokus på udvikling af sociale kompetencer i form at samarbejde,
fællesskab, respekt og anerkendelse. Det at sejle med Jens Krogh skaber sammenhold på en unik måde, fordi man bor og fungerer meget tæt om bord på et ”stort” sejlskib, som alligevel er ret lille, når det
kommer til realiteterne. Den vigtigste ”ballast” man har med fra Jens Krogh er øget selvværd.
Vi ønsker, at så mange som muligt skal have mulighed til at sejle med Jens Krogh og få del i de oplevelser, som sejlads kan byde på. Vi har samarbejde med andre kredse, foreninger og grupper, som
tager på weekendture eller sommerture med Jens Krogh. Vi oplever stor interesse men også, at rigtig
mange foreninger, der gerne vil benytte Jens Kroghs tilbud, takker nej, af hensyn til økonomi. De synes,
at det er for dyrt at sejle med Jens Krogh.
På den baggrund foreslår vi, at Aalborg kommune overvejer muligheden for, at sejlads med Jens Krogh
inkluderes som tilskudsberettiget aktivitet på linje med hytteleje. En tur med Jens Krogh er et reelt alternativ til at leje en hytte en weekend eller en uge.
Prisen for at sejle med Jens Krogh er kr. 185,- per døgn (2015). Der er plads til 15 personer om bord i
tillæg til de 4 personer, som Aalborg Søkreds selv stiller med (som også selv betaler), dvs. skipper og 3
instruktører (i alt plads til 19 personer). For de 15 personer koster en weekendtur kr. 370,- per person,
dvs. kr. 5.550. Prisen inkluderer ”kost og logi” foruden drift at skibet.

Prisen er sat så lavt, som kredsens økonomi tillader. Alle medlemmer hos os betaler den samme pris
for sejlads om bord. Hvis tilskudsordningen udvides, skal det naturligvis omfatte andre foreninger – og
ikke os.
At leje en hytte koster fra ca. kr. 3.500 – 5.500 for en weekend plus udgifter til kost. I de fleste tilfælde er
der plads til flere end 15 personer, hvilket gør prisen per person lavere. I tillæg er der mulighed til at
søge tilskud til hytteleje for medlemmer under 25 år med 74% af udgiften.
En ordning med tilskud til andre foreningers ture med Jens Krogh ville indebære, at vi sætter en pris
hvor kost ikke er medregnet. Iht. egne retningslinjer er prisen på kost kr. 1000 per døgn, dvs. samlet kr.
3.550 for de 15 personer for en weekend, som er det skibet koster med skipper og 3 instruktører. Som
tidligere nævnt betaler skipper og instruktører selv deres tur.
Vi håber, at I vil overveje forslaget og bidrage til, at sejlads med Jens Krogh i større grad vil blive et
tilbud til de mange og ikke de få. Vi bidrager naturligvis gerne med yderligere information, hvis nødvendigt.
Vi er meget bevidste om det ansvar vi har som forening i Aalborg kommune – blandt andet med baggrund i de kommunale tilskud vi modtager. Vi medvirker efter bedste evne til kommunale arrangementer
som blandt andet Tall Ships Race og Aalborg Regatta. Træningssejladser lægges ofte til helt lokale
farvand, så byens borgere har mulighed til at se og opleve skibet. Blandt andet foregår en lang række
sejladser i fjorden mellem Hedegaard og Utzon, hvor der øves sejlmanøvre og sikkerhed i form af
mand-over-bord-øvelser.
Foruden samarbejde med andre kredse og foreninger, har vi et tæt samarbejde med Tall Ships Aalborg
Fonden/LOA og vi er repræsenteret i Aalborg Waterfront. Vi samarbejder med Limfjordens
Træskibslaug, der har bygget sjægten Embla, som søkredsen passer og sejler med. Nye initiativer er et
samarbejde med Springeren, hvor vi gerne vil medvirke til et levende havnemiljø uden for museet og et
samarbejde med Cool East-initiativet i Aalborg Øst.
Med venlig hilsen,
Nina Schjoldager
Bestyrelsesformand
På vegne af bestyrelsen
FDF Aalborg Søkreds

2. Østvendsyssels Vævekreds
Kommentarer til Aalborg Kommunes nye fritidspolitik
Østvendsyssels Vævekreds ser positivt på, at landområderne bliver prioriteret, og at man ser på bæredygtighed og udnyttelse af lokaler. Det næstsidste punkt på side 15 under ”Det gør vi” vækker imidlertid bekymring:
Vi får lokaletilskud som aftenskole. Vi mødes i hver vævestue 4 timer hver uge på faste mødeaftner og
lange lørdage. Ud over de faste tider kan vi komme frit, og det benytter vi os af. Vi er selvundervisende
bortset fra ca. 4 kurser om året med eksterne undervisere. Hvis aftenskoler fremover kun får tilskud
efter aktiviteter med lærerlønninger, kan vores tilskud falde meget. Hvordan vil vi være stillet i fremtiden?
Hvis muligheden for at få lokaler i det gamle rådhus i Gandrup igen er til stede (Nordjyske Stiftstidende
den 31. oktober), er vi fortsat meget interesserede i det.
Med venlig hilsen
Østvendsyssels Vævekreds v.
Mette Svanborg
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3. BHKC Ljiljan
Vedr. Høringssvar
Vi synes at der er en del gode initiativer som vil hjælpe og styrke forenings liv i Aalborg Kommune. Vi i
vores forening synes at der er for lidt fokus på eksisterende foreninger som en gang imellem skal have
støtte og hjælp. Vi vil anbefale at der sættes fokus og afsættes midler og resurser til støtte foreninger
omkring gennemgang og udarbejdelse af strategi, udviklingsplan og årshjulet. Vi ved godt at dette er
foreningsopgave, men nogle gange er det svært at se skov af træerne.
Fællesskab

Aktivitet

Frivillige

Partnerskaber
Faciliteter

Der bliver afsæt ekstra penge for nye startede foreninger, dette er rigtig god ide,
men vi skal ikke glemme foreninger som er relativ nye og som har måske oplevet
oppe og nedture i deres hverdag. Vi synes at der skal sættes mere fokus på foreninger som har brug for hjælp uanset om de nye eller eksisterer i nogle år. Vi vil
anbefale at der nedsættes en slags ”task force group” som kan hjælpe alle foreninger og som kan altid være klar til hjælp. Denne gruppe kan bestå af folk fra
Folkeoplysning men også fra andre foreninger.
Hvordan sikres der at en forening har lavet ”opsøgende” arbejde og skal belønnes
for deres arbejde. Hvilke parametre skal der bruges i forbindelse med denne belønning?
Vi skal huske at eksisterende foreninger oplever også skift af i bestyrelser. Vi ved
godt at foreninger skal selv sørge for overdragelse af viden, men vi skal have også
være klar til at støtte foreninger som ”begynder” forfra.
Partnerskab er rigtig god ide, men der skal sikres og aftales minimums rammer for
disse partnerskaber som f.eks. med skoler osv.
Der skal afsættes midler til vedligeholdelse af udendørs faciliteter, fodbold baner

Formand for BHKC Ljiljan
Medo Huremovic

4. DIF
Tak for at invitere Danmarks Idrætsforbund til at afgive høringssvar på jeres kommende fritidspolitik.
Jeg har ikke overholdt høringsfristen, da jeg ved første gennemlæsning ikke så indhold, som vi fandt det
nødvendigt at kommentere på.
Da dette ikke er et officielt høringssvar, så vil jeg blot fremhæve, at vi i Danmarks Idrætsforbund er
særdeles tilfredse med at I har skrevet ”Bevæg dig for livet” (tidligere ”Vision 25-50-75”) ind i politikken.
Essentielt for realiseringen af visionen er samarbejder og forpligtigelser på tværs af forvaltningerne.
Hvis fx at 75 % af befolkningen i Aalborg Kommune skal være fysisk aktive, så skal sundhed, miljø/teknik og beskæftigelsesområdet også finde ejerskab i visionen. Aalborg Kommunes samling af
sundhed og fritid vil ingenlunde gøre det lettere at samarbejde og finde fælles fodslag. Vi ser frem til
også på dette område at spille bold med jer.
I forbindelse med udviklingen af vores nye politiske program, har vi netop haft for øje at gøre det let
forståeligt og konkret. Derfor vil jeg sidst rose for jeres anvendelse af ”Det vil vi” og ”Det gør vi” i politikken.
God arbejdslyst med vedtagelsen af politikken.
Venlig hilsen
Lasse Bak Lyck
Projektkonsulent
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5. Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune
Hørringssvar Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune vedr. Fritidspolitik 2015
Uddannelsesrådet har på møde 17. november 2015 drøftet forslag til ny fritidspolitik for Aalborg Kommune.
Rådet har følgende kommentarer til forslaget:


Der henvises til Sundhedspolitikken, Kulturpolitikken, Børne- og Ungepolitikken og Landdistrikt
politikken, men ikke til Uddannelsesstrategien, som har et konkret indsatsområde: ”Kultur- og
fritidstilbud med fokus på de studerende” Det bør overvejes, om der også skal henvises til Uddannelsesstrategien i dette regi.



Fritidspolitikken bør synliggøres overfor nye borgere – her tænkes primært på nye studerende
herunder internationale studerende. Dette bør der i forbindelse med vedtagelsen af Fritidspolitikken tages stilling til.
Uddannelsesrådet har noteret sig, at der i forslaget primært er billeder af børn og ældre, det
sender ikke et signal om at vi også gerne vil rette fokus mod de unge og udenlandske borgere.



Fælleskabsbegrebet er i forslaget til Fritidspolitik defineret meget smalt. I forslaget er aktive
borgere afgrænset til borgere, der er tilknyttet foreninger, korps og aftenskoler. Uddannelsesrådet finder at denne afgrænsning er for smal set i lyset af de mange nye organiseringsformer for
aktivitet som bl.a. mange unge er en del af. Her kan f.eks. nævnes løbe-aktiviteter, hvor de unge via facebooktilmelding mødes på havnefronten og løber sammen, uden at være medlem af
en klub eller forening. (AARUN).



Nye innovative fællesskaber i fritidslivet opstår i disse år. Der bør i Fritidspolitikken tages højde
for, at der også sikres mulighed for, at disse organiseringer kan få fleksibel adgang til de faciliteter, som de har brug for. Her tænkes på mulighed for enkeltbevillinger til konkrete redskaber,

På vegne af Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune
Helle Lundgreen
Sekretær for uddannelsesrådet

6. Skoleforvaltningen
Høring af Aalborg Kommunes nye Fritidspolitik
I Skoleforvaltningen har vi med stor interesse læst udkastet til den nye Fritidspolitik.
Vi finder, at politikken er visionær og består af mange gode og konkrete handlinger. Særligt hæfter vi os
naturligvis ved, at der skal arbejdes for, ”at foreningerne bliver en integreret del af skolernes hverdag
med fokus på læring, trivsel og sundhed”.
Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen har allerede et fortræffeligt samarbejde bl.a. i
form af en lang række fælles projekter og indsatser; herunder playmakerordningen, idræt og bevægelse
i folkeskolen, destination trivsel, uddannelsesforløbet ”Krop og kompetence” osv. Derudover spiller foreningerne en større og større rolle på skolerne, som en naturlig følge af Folkeskolereformen. Samarbejdet er bl.a. udmøntet i den nye ishockeyskole, gymnastikskolen og forløb med rugbyklubben Lynet. I
Skoleforvaltningen ser vi meget positivt på et evt. udbygget samarbejde.
Med Folkeskolereformen er det besluttet, at motion og bevægelse skal indgå i skoledagen i gennemsnit
i 45 min. om dagen. Formålet er at fremme sundheden blandt børn og unge og understøtte læring og
trivsel. Med kravet om 45 min. motion og bevægelse er der kommet øget pres på idrætsfacilliterne.
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Skoleforvaltningen er naturligvis enig i, at faciliteterne skal udnyttes bedst muligt til gavn for kommunens
borgere, men vi er samtidig bekymrede for, at indførelse af et bookingsystem vil gøre det vanskeligere
at indfri kravet om 45 min. daglig bevægelse og medføre unødig bureaukrati for skolerne.
Skoleforvaltningen foreslår i stedet følgende formulering:
”I samarbejde med Skoleforvaltningen arbejder vi på at udvikle fleksible modeller for optimal anvendelse
af idrætsfaciliteter i tidsrummet kl. 8-15 på hverdage”
I Skoleforvaltningen stiller vi os naturligvis til rådighed i forhold til yderligere dialog om ovenstående.
Venlig hilsen
På vegne af Forvaltningsledelsen
Jacob Ryttersgaard
Skolechef
Skoleforvaltningen

7. By og Landskabsforvaltningen
Mange tak for det tilsendte udkast til Fritidspolitikken. Hermed et samlet høringssvar på fra By og Landskabsforvaltningen.
I vores svar har vi især skelet til sammenhængen med Kommunens Sundhedspolitik, samt Hovedstrukturen og Natur, Park og Friluftspolitik og i det hele taget vores daglige arbejde. Overordnet går vores
input på 3 emner:
1. Rettidig planlægning i samarbejde
- De rette steder
- Arealer nok
- Samspil ml. grupper i planlægningsfasen
2. Indretning
- Flere funktioner i byrummene og på faciliteterne
3. Flere målgrupper i politikken?
- De uorganiserede
- De der ”virkelig trænger”…
Politikken kredser meget omkring det organiserede fritidsliv. Er det kun det organiserede fritidsliv der
defineres som Fritidslivet i Aalborg Kommune? Italesættelsen af det organiserede udspringer, så vidt vi
opfatter det, af et stort ønske om at understøtte en udvikling af dette i forhold til demokratiudvikling m.v..
Desuden er der fokus på de indendørs rammer. Det har vi fuld forståelse for.
Vi tænker dog også på, at rigtig meget af fritidslivet også det uorganiserede foregår i det offentlige rum i byrum, parker, skove og stisystemer etc. Aalborg Kommune bruger således også mange penge på
anlæg og drift af offentlige arealer, der også kan anvendes til fritidsformål. Fritidslivet bidrager til bylivet,
og skaber liv i byen. Men det gode byliv er afhængigt af et lettilgængeligt fritidslandskab for at fungere.
Men også i de indendørs rum foregår der flere uorganiserede aktiviteter, eller?
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Vi ved fra vores byplanlægningsprojekter og bl.a. det gode samarbejde med jer, at tendensen til det
uorganiserede er stærk. Kan det uorganiserede nogen gange give grobund for nye foreninger, eller
fornyelse og ny opbakning til en eksisterende forening? Måske kan man også se de uorganiserede
grupper som en gevinst, der bør understøttes lidt mere f.eks. når studerende spiller fodbold på Fjordmarken og i Østre Anlæg. Mødet mellem dem og de organiserede kan måske trække nogen over i det
organiserede? Hvordan tænkes sådanne møder og samspil ind i politikken? Og tænker Fritidsafdelingen at ville afsætte penge til disse grupper?
Vi henviser til dette uddrag af Fysisk Vision 2025, samt Sundhedspolitikken, hvor vi mener at man kan
lade sig inspirere til at bygge yderligere på Fritidspolitikkens afsnit om faciliteter og partnerskaber:
Byen som rammen for det gode hverdagsliv
Et godt hverdagsliv kræver medborgerskab og lokale løsninger. Gode omgivelser skabes ikke kun for
borgerne men også af borgerne.
Levende byer
 Alle oplandsbyer og landsbyer (byer) skal give borgerne gode og sunde botilbud samt mangfoldighed og kvalitet i byens funktioner, - afpasset efter byens størrelse.
 Byerne skal rumme levende formelle og uformelle mødesteder. Oplandsbyerne skal have defineret
et centralt område i byen (bymidte, lokalcenter) med blandede byfunktioner, hvor ikke mindst dagligvarebutikker er en vigtig drivkraft for skabelsen af byliv.
De fysiske samspil imellem hjemmet/boligen, arbejde/uddannelse, offentlige service, private handelsog servicetilbud samt bred adgang til rekreation i form af oplevelser, aktivitet, afslapning, nydelse mv.
har afgørende betydning for det gode hverdagsliv.

Multifunktionalitet og fleksibilitet



Byens fysiske ressourcer udnyttes bedre, hvis de er indrettet til at dække flere funktioner (Multifunktionalitet).
Multifunktionalitet kan medvirke til at skabe nye synergier og fællesskaber.

Bæredygtig anvendelse af byens fysiske ressourcer indebærer fokus på fleksible løsninger, der kan
tilpasses efter fremtidens nye behov, nye muligheder og nye løsninger.
Nye muligheder ligger også i at bruge byen på en alternativ måde. Det kendte mønster er, at byens
behov er søgt dækket på en monofunktionel måde. Børnehaver er bygget kun til børn, ældreinstitutioner
til ældre, parkeringspladser til biler, fodboldbaner til fodboldspillere – listen er uendelig. Hvis der i fremtiden er fokus på, at der kan opnås stor synergi og fællesskab ved at bruge byens bygninger og byrum
til blandede funktioner og aktiviteter – multifunktionalitet – er der et stort og uopdyrket potentiale med
høj grad af indbygget fleksibilitet.
Fleksibilitet er også et af fremtidens nøglebegreber, da udfordringer i form af ændret demografi, flyttemønstre, nye familieformer, ændrede ønsker/behov, nye tilbud mv. forudsætter, at byernes bygningsmasse og byrum skal kunne omstilles over meget kort tid.
Grønne byer og aktive byrum
Grønne byer
Byernes indretning og omgivelser skal tilgodese såvel klima og natur som sundhed og trivsel



Der skal indarbejdes sammenhængende grønne elementer i og ved byerne – til gavn for både
mennesker, dyr og planteliv.
Begrønning skal prioriteres – fx grønne tage, grønne facader, grønne befæstede arealer (P-pladser
o.lign.).
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Aktive byer




Der skal skabes vedkommende, anvendelige og tilgængelige byrum til alle – både til fysisk aktivitet, leg
og rekreation, men også fredelige skyggefulde steder til mentale pusterum.
Formelle og uformelle mødesteder i byens rum skal give aktivitetsmuligheder med en social samlende
effekt.
Byens mødesteder og inventar skal indrettes fleksibelt og kunne anvendes til mange forskellige funktioner.

Fysisk aktivitet har stor betydning for helbredet. Inaktivitet, overvægt og livsstilssygdomme som stress er
store samfundsmæssige udfordringer. Bevægelse skal derfor i højere grad indgå i arkitekturen og indretning
af byrum. Der er en direkte sammenhæng mellem afstand til grønne områder, brugen af dem og stress.
Faciliteter til idræt, sport og bevægelse har traditionelt set været placeret i særlige anlæg og haller, men den
mere spontane og selvorganiserede idræt vinder frem. Det sætter flere krav til udformningen af byens rum,
så de indbyder til såvel aktivitet som til fordybelse, hygge og samvær. Aktivitetsmuligheder og leg har en
social samlende effekt. Når der opstår tilfældige møder mellem mennesker, skabes der liv og relationer.
Ved at planlægge byerne med større omtanke vil vi med relativt simple midler være i stand til at fremme "det
gode hverdagsliv", hvor ikke kun mulighederne for fysisk aktivitet øges, men hvor social interaktion og kulturel udveksling også fremmes.

http://www.aalborgkommuneplan.dk/Hovedstruktur/H_019_2

Side 14: I lighed med Sundhedspolitik 2015-2018, bør der medtages noget om indretningen af det fysiske offentlige rum. I Sundhedspolitik 2015-2018 står der følgende:
”Den måde, hvorpå vi indretter fysiske rammer som eksempelvis byrum, skoler, parker, legepladser og
friarealer har derfor stor betydning for, hvordan og hvor meget de bliver anvendt. Ligesom afstanden og
tilgængeligheden til rammerne har stor betydning for, hvor meget de bliver anvendt.
De fysiske rammer i kommunen skal understøtte en sund og aktiv livsstil, hvor borgerne har mulighed
for at bevæge sig og få frisk luft.”
I lighed med dette kan der i Fritidspolitikken inkluderes en sætning ala:
”Den måde, hvorpå vi indretter fysiske rammer som eksempelvis byrum, skoler, parker, legepladser og
friarealer har derfor stor betydning for, hvordan og hvor meget de bliver anvendt til fritidsformål. De fysiske rammer i kommunen skal indrettes så de også understøtter et sundt og aktivt fritidsliv”
Partnerskaber og målgrupper: Hvordan Fritidsafdelingen forsøge at fange de grupper der ikke kun værger sig ved at være medlem af en forening, men også holder sig væk fra sport og bevægelse i det hele
taget? De grupper, der virkelig trænger til at bevæge sig, og i fremtiden "vil belaste vores sundhedsbudgetter". Hvordan indretter vi vores byrum og idrætsfaciliteter, så også de får lyst til at deltage?
I Natur, Park og Friluftspolitikken (s. 38), arbejdes der med et Friarealhieraki, som bl.a. skal sikre, at der
i bydele findes idrætsanlæg, robuste grønne områder og naturområder til fælles aktiviteter.

Under faciliteter:
Planlægning i samarbejde: Vi skal fremtidssikre så vi har nok fysiske arealer (områder, stiforbindelser,
stiudlæg m.v.) og sikre at arealerne ligger de rigtige steder og kan bruges af flere brugergrupper. Dette
gælder ikke kun i forhold til foreningernes og de uorganiseredes daglige gøremål, men også når vi taler
om de ønskede events.
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Ansvaret for planlægningen af de fysiske rammer til fritidsformål må foregå rettidigt og i et tæt samarbejde mellem Fritidsforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen. Hvordan vil Fritidsforvaltningen
arbejde med at sikre rettidig planlægning, og rettidigt samspil mellem foreninger og interessegrupper/
partnere, så vi har nok arealer samt arealer de rigtige steder? (I gør det jo allerede super godt på fodboldområdet med den seneste undersøgelse om behov for baner i klubberne).

Venlig Hilsen
Karen Luise W. Høgsbro, Landskabsarkitekt
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Park & Natur

8. Elitesport Aalborg
I forbindelse med udarbejdelse af den nye fritidspolitik og efterfølgende høringsrunde skal vi fra Elitesport Aalborgs side som selvejende institution gøre opmærksom på, at arbejdet med talentudvikling og
elitesport i det fremlagte udspil ikke er skrevet ind.
Aalborg Kommune har siden 2001 haft en samarbejdsaftale med Team Danmark og den seneste aftale
er indgået for perioden 2015 – 2018 med en lang række indsatsområder inden for talentudviklingen,
hvor Aalborg Kommune med Elitesport Aalborg i den udførende rolle er forpligtet på at arbejde struktureret med dette område.
I samarbejdsaftalen er det defineret, at samarbejdsaftalen er politisk forankret i Sundheds- og kulturudvalget og samarbejdsaftalen er tillige godkendt i Aalborg Byråd.
En del af aftalen udgøres af det såkaldte ”Værdisæt for talentudvikling”, der forudsættes indskrevet og
implementeret i Aalborg Kommunes samlede idræts- og eliteidrætspolitik samt i den daglige praksis i
arbejdet med idrætstalenterne og klubber.
Fra Elitesport Aalborgs side skal vi gøre opmærksom på, at arbejdet med Eliteidræt og talentudvikling
bør skrives ind i den samlede Fritidspolitik – gerne som en del af forordet og ligeledes i de enkelte visioner.
I forhold til forordet så foreslår vi det inspireret af nedenstående formuleringer:
”Eliteidræt er med til at engagere og involvere mange mennesker i foreningerne i Aalborg Kommune.
Aalborgensiske elitehold og individuelle udøvere er med til at begejstre og påvirke mennesker følelsesmæssigt i forbindelse med kampe og konkurrencer, når lokale og regionale udøvere opnår nationale og
internationale resultater i form af mesterskaber og medaljer.
Eliteidrætten og arbejdet med talentudvikling er med til at tegne Aalborg og skabe opmærksomhed såvel nationalt som internationalt og fastslå Aalborgs status som Eliteidrætsby.
I Aalborg Kommune er der afgørende, at lokale og regionale talenter har mulighed for med baggrund i
en strategisk, struktureret og langsigtet ansvarlig udvikling at kunne afprøve deres evner inden for
idrætten. Det betyder, at Aalborg Kommune laver en særlig indsats med arbejdet med talentudviklingen
i form af at sikre rammer og udviklingsmuligheder, der bidrager til og understøtter en sammenhængende og meningsfuld hverdag for talenterne, hvor der er fokus på både idrætslig, personlig og social udvikling”.
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I forhold til visionerne foreslår vi vision 4 og 5 inspireret af nedenstående formuleringer:
Vision 4 – Partnerskaber
”I Aalborg Kommune vil vi etablere partnerskaber mellem det offentlige, det private erhvervsliv, specialforbund, Team Danmark og foreningslivet, så vi i fællesskab kan arbejde for en løsning af samfundsmæssige udfordringer.
Vision 5 – Faciliteter
”I Aalborg Kommune vil vi arbejde for, at der udvikles faciliteter, som understøtter befolkningens fritidsinteresser og rammerne for talentudvikling og eliteidræt.

På vegne af Elitesport Aalborg
Torben Sørensen

9. Handicaprådet
Hermed høringssvar fra Handicaprådet jf. mødet i går:
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Handicaprådet kvitterer for, at politikken vil gøre en ekstra indsats for de borgere, som normalt ikke er
en del af foreningslivet. De støttes i at deltage på lige fod med resten af befolkningen. Betyder det, at
borgerne kompenseres i den grad, det er nødvendigt for at deltage på lige fod med andre, som ikke
behøver kompensation? F.eks. at fysisk, kommunikativ og social tilgængelighed sikres?
Mangfoldigheden og inklusionen indtænkes og fotografierne er flotte. Desværre afspejler fotografierne
ikke mangfoldigheden. Dette kan afhjælpes med et fotografi af f.eks. en ung med et synligt handicap
samt en ung med en anden etisk oprindelse end dansk.
Den altovervejende kritiske bemærkning fra vores side er, at foreningslivet i politikken er blevet lig
med idrætsliv. Kun enkelte steder nævnes kulturlivet. Andre former for foreninger er slet ikke nævnt. Vi
undrer os over denne reducering og forstår ikke bevæggrundene for dette valg?
Endelig henleder vi opmærksomheden på, at der på siden med ”Vision 2 Aktivitet” i 3. afsnit står: ”Foreninger og aftenskoler er i al deres mangfoldighed en ressource, som bør komme alle borgere til gode
på tværs af alder, indkomst og kulturelle og sociale skel”. Her mangler ordet ”handicap” i remsen af
forhold på tværs. Kun ved også at indtænke borgere med handicap kan foreningerne og aftenskolerne
kalde sig mangfoldige.

Med venlig hilsen
Lene Krogh-Jørgensen
Konsulent – sekretær for Handicaprådet
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