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Norddjurs Kommune

Direktionen

1.

08-08-2018

Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og
udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.
Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.
Gennemgang af beslutningsprotokol for:


Ekstraordinært voksen- og plejeudvalgsmøde den 7. august 2018



Ekstraordinært børne- og ungdomsudvalgsmøde den 7. august 2018



Ekstraordinært erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 7. august 2018

Gennemgang af dagsorden for:


Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2018



Miljø- og teknikudvalgets møde den 14. august 2018



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. august 2018



Børne- og ungdomsudvalgets møde den 16. august 2018

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
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Direktionen

08-08-2018

Beslutning i Direktionen den 08-08-2018
Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punktet.
Direktionen gennemgik beslutninger fra ovennævnte ekstraordinære fagudvalgsmøder.
Herunder de besparelsestiltag som børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget
behandlede på deres møder.
Der arbejdes på, at besparelsestiltagene forelægges på kommunalbestyrelsens møde d. 21.8.
Dette forudsætter, at der afholdes økonomiudvalgsmøde i uge 33.
Direktionen gennemgik dagsordener fra ovennævnte fagudvalgsmøder.
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Direktionen

2.

08-08-2018

Økonomi
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder
direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.
Der vil være gennemgang af hovedoversigt pr. ultimo juni som skal behandles på de
kommende politiske møder i fagudvalg og økonomiudvalg.
Økonomiske konsekvenser
Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på
de forskellige områder.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Direktionen den 08-08-2018
Budgetopfølgningen viser stadig et merforbrug på serviceudgifterne og et pres på
kassebeholdningen.
Af hensyn til kassebeholdningen:


tager fagdirektørerne initiativ til tiltag for at sikre indtægterne på de fagområder, hvor
der udsendes regninger.



direktionen har fokus på at udskyde de driftsmæssige tiltag, der administrativt er
mulighed for.
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08-08-2018

der hvor det måtte være relevant forelægges fagudvalgene forslag til udskydelse af
driftsmæssige tiltag.



fagdirektørerne foranlediger at der er fokus på realistiske og retvisende
budgetindberetninger, herunder at der tages højde for ansættelsesstoppet.

Endvidere viser budgetopfølgningen, at der selv med anlægsstoppet forventes et forbrug på
56,5 mio. kr.


Fagdirektørerne vil tage initiativ til at søge indtægterne til udbetaling på de
anlægsprojekter, hvor der er eksterne medfinansiering.



Fagdirektørerne gennemgår anlægsprojekterne med henblik på en fornyet vurdering,
herunder også om fagudvalgene skal forelægges en ny prioritering.

Forud for direktionsmødet er der blevet rejst spørgsmål om administration af
ansættelsesstoppet, fordi det nu kan mærkes mange steder i organisationen:


Direktionen finder det vigtig med en løbende drøftelse af administrationen af
ansættelsesstoppet, der et vigtigt tiltag i forbindelse med genopretning af økonomien



Det blev aftalt at administrationen af ansættelsesstoppet tages op i alle
direktørområder for at sikre en hensigtsmæssig håndtering i overensstemmelse med
økonomiudvalgets beslutning.



Direktionen

gennemgik

økonomiudvalgets

beslutning

om

at

give

velfærdsforvaltningens adgang til at give dispensationer, som bliver administreret tæt
på de enkelte fagområder af hensyn til at værne om fagligheden og de
lovgivningsmæssige krav.


Ved eventuelle spørgsmål til administration af ansættelsesstoppet er det vigtigt, at der
er en gensidig dialog mellem økonomisk sekretariat og de respektive forvaltninger og
fagområder
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3.

08-08-2018

Information fra regionale fora
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt
drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:
Generelle emneområder


KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland
samt regionsrådets formand)



K98



Business Region Aarhus

Fagområder


Destination Djursland



Center for Offentlig Ledelse



DASSOS



Europæisk kulturregion



Midttrafik/letbaneråd



Arbejdsmarkedsstyregruppen



Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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08-08-2018

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 08-08-2018
Drøftet.
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4.

08-08-2018

Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Bevæg dig for livet.
Gennemførelse af samarbejdsaftale og nedsættelse af tværgående gruppe.
Der er vedlagt materiale fra kommunalbestyrelsens behandling af sagen om projekt
”Bevæg dig for livet” d. 12/6.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Bilag:
1 Åben Bevæg dig for livet - punkt fra KB den 12. juni 2018

136165/18

2 Åben Bevæg dig for livet - kommuneaftale

136163/18

3 Åben Bevæg dig for livet - høringssvar fra fritidsrådet

136157/18

Beslutning i Direktionen den 08-08-2018
Der nedsættes en tværgående gruppe med henblik på at identificere de områder, der konkret
kan arbejdes videre med. Den tværgående gruppe skal bestå af repræsentanter fra henholdsvis
kultur- og fritidsområdet, skoleområdet, handicapområdet, sundhedsområdet, ungeområdet
ved UU og arbejdsmarkedsområdet.
De ansvarlige direktører giver Trine Grejsen en tilbagemelding med repræsentanter til den
tværgående gruppe senest 15/8.
Der udarbejdes et forslag til oplæg inden for 3 måneder.
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5.

08-08-2018

Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.


Årsplan/årshjul for direktionen



Digitalisering



Håndtering af sikkerhed på mobile enheder.

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 08-08-2018
Til orientering.
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Direktionen

08-08-2018

Bilagsoversigt
4.

Punkter til behandling
1.

Bevæg dig for livet - punkt fra KB den 12. juni 2018 (136165/18)

2.

Bevæg dig for livet - kommuneaftale (136163/18)

3.

Bevæg dig for livet - høringssvar fra fritidsrådet (136157/18)
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08-08-2018

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk
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Bilag: 4.1. Bevæg dig for livet - punkt fra KB den 12. juni 2018
Udvalg: Direktionen
Mødedato: 08. august 2018 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 136165/18

Kommunalbestyrelsen 12-06-2018

Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
18.16.00A00

18/168

Åben sag

Sagsgang:
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling:
Der skal tages stilling til om Norddjurs Kommune skal arbejde for at blive projektdeltager i ”Bevæg
dig for livet”.
Idrætsorganisationerne DGI og DIF har med støtte fra Nordea Fonden og Tryg fonden skabt en
fælles vision - ”Bevæg dig for livet”. Målsætningen for visionen er at 75 % af danskerne i 2025 skal
dyrke idræt, og at 50% af danskerne skal dyrke idræt i en forening.
I ”Bevæg dig for livet”, er der flere indsatser herunder kommunesamarbejde, hvor hele kommunen
som Visionskommune bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive
gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.
DGI og DIF oplever stor interesse fra kommunerne og har udarbejdet en kommuneaftale i april
2018, hvor kravene til medfinansiering og til det tværgående forvaltningsarbejde er mindre
omfattende end ved Visionskommune, da en kommuneaftale fokuseres mod færre udvalgte
målgrupper og områder. Ved at deltage i ”bevæg dig for livet” med en kommuneaftale vil
Norddjurs kommune kunne styrke borgernes deltagelse i idræt og bevægelse som led i idræts- og
fritidspolitikken.
Forvaltningen anbefaler at Norddjurs Kommune indleder en aftaleproces med henblik på at blive
godkendt som deltagerkommune i en kommuneaftale.
Ved en kommuneaftale vil udvælgelse af målgrupper og områder bygge på datagrundlag og der vil
for hver målgruppe/område blive sat en målsætning for, hvor mange flere aktive, der skal aktiveres i
aftaleperioden, og hvor mange af disse, der skal være en del af foreningslivet.
Eksempel på målgruppe og områder:


Skoler og institutioner

Kommunalbestyrelsen 12-06-2018



Seniorer



Idræt og bevægelse i naturen



Foreningsudvikling

Ud fra hver målgruppe/område beskrives indsatser, herunder hvordan de forskellige
forvaltningsområder bidrager til indsatserne. Alle indsatser finansieres inden for de kommunale
midler.
Kommuneaftalen vil i givet fald blive gældende mellem 3 og 5 år. Der vil ved start og derefter årligt
være mulighed for at få undersøgt udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau for 0,015 mio.
kr. per år.
En mulig aftale udarbejdes gennem en proces med DGI Østjylland, hvor råd og samvirker inddrages
i udvælgelsen af målgrupper og områder.
Aftalen kommer til at omfatte hele Norddjurs Kommune. Der skal tages stilling til finansiering af
kommende projekter efterfølgende. Programstyringen ligger under KFU, men da det er et projekt
der skal dække hele kommunen, fremsendes sagen til ØK og KB.
Såfremt der indgås en aftale sendes denne samt budget for kommuneaftalen til politisk godkendelse.
Økonomiske konsekvenser:
Der ydes ikke tilskud fra projektet og økonomien/ressourcer skal derfor findes i Norddjurs
Kommunes eksisterende budget inden for de enkelte udvalg som medarbejdertimer samt
puljemidler.
Indstilling:
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune indleder en aftaleproces med henblik
på at kunne blive godkendt til deltagelse i kommuneaftale om Bevæg dig for livet”.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 28-05-2018:
Kultur- og fritidsudvalget indstiller, at under forudsætning af, at Fritidsrådet anbefaler projektet,
kan der indledes en aftaleproces.
Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2018:

Kommunalbestyrelsen 12-06-2018

Jan Petersen (A), Jens Meilvang (I) og Ulf Harbo (Ø) og Benny Hammer (C) deltog ikke i sagens
behandling.
Der blev fremlagt vedlagte høringssvar fra Fritidsrådet.
Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen om at der indledes en aftaleproces.
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-06-2018:
Godkendt.
Afbud:
Ulf Harbo (Ø)
Lars Østergaard (V)
Michael Vejlstrup (I)

BILAG:
1 - 2370634

Åben

BDFL kommuneaftale 180501.pdf

(66885/18)

(H)

2 - 2404147

Åben

Høringssvar Fritidsrådet 05_06_18

(97605/18)

(H)

Bilag: 4.2. Bevæg dig for livet - kommunaftale
Udvalg: Direktionen
Mødedato: 08. august 2018 - Kl. 9:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 136163/18

’Bevæg dig for livet’ kommuneaftale

En aftale mellem DGI/DIF og kommuner, der ikke er udvalgt som visionskommuner, og som ønsker at
arbejde for visionen bag ’Bevæg dig for livet’. Aftalerne er baseret på det samme grundlag som for
visionskommuner, dog med et mindre ressourcetræk og mere fokuseret mod udvalgte målgrupper og
arenaer.
En ’Bevæg dig for livet’ kommuneaftale tager afsæt i et antal lokalt udvalgte målgrupper/arenaer, som er
præget af fysisk inaktivitet. Aftalen opstiller målsætninger for hver af de udvalgte målgrupper/arenaer
og formulerer tilhørende indsatsbeskrivelser, som er defineret ved at gå på tværs af kommunens
forvaltningsområder.

Aftalens afsæt
Målsætningen for den fælles vision for DGI og DIF er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og
at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68
procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening. Målsætningen
betyder, at 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke
idræt og motion i en forening.
Med det fælles initiativ fra DGI og DIF om at indgå kommunale ’Bevæg dig for livet’- aftaler sættes der
fokus på at højne idrætsdeltagelsen blandt lokalt udvalgte målgrupper og i lokalt udvalgte arenaer. Aftalens
afsæt består i, at kommunen og DIF/DGI har ansvaret for at arbejde med og indfri de i aftalen opstillede
målsætninger.
Det er DGI’s lokale landsdelsforening, der har ansvar for aftalens indgåelse, implementering og eksekvering
på vegne af DIF og DGI. Den centrale kommunale enhed for DIF og DGI har ansvaret for at understøtte
indsatserne i bedst muligt omfang. Understøttelsen omfatter blandt andet vidensdeling, mulige årlige
benchmarkmålinger samt netværksskabelse mellem kommunerne.
Aftalerne er gældende for en periode fra 3 til 5 år.

Proces
En aftale udarbejdes gennem en proces mellem den lokale landsdelsforening og kommunen. Den
kommunale enhed for DIF og DGI understøtter i processen i det omfang, som det findes nødvendigt. Det
kan eksempelvis være med afsæt i datamateriale, idéer og erfaringer fra det øvrige arbejde med
kommunale aftaler. Landsdelsforeningerne orienterer den kommunale enhed ved opstart af en
aftaleproces og fremsender udkast til aftale, når et sådant foreligger, så enheden har mulighed for at
kommentere på aftalen, inden der udarbejdes en endelig aftale.
I processen inddrages de lokale idrætsråd, samvirker, folkeoplysningsudvalg og andre centrale lokale
parter, der kan bidrage til arbejdet med de udvalgte målgrupper og arenaer. Ligeledes er det centralt, at
der i aftaleprocessen sker en involvering af byrådspolitikkere i den pågældende kommune, så det sikres, at
der skabes politisk ejerskab til aftalen.
Aftalen udformes typisk af en administrativ arbejdsgruppe mellem den lokale landsdelsforening og
kommunen eventuelt bistået af personer fra de lokale interessenter. Den underskrives af formanden for
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den lokale landsdelsforening og det lokale idrætsråd/samvirke, hvis et sådant forefindes på vegne af DIF og
DGI og borgmester eller et antal udvalgsformænd for kommunen.
Nedenstående figur beskriver processen i forhold til udvælgelse af målgrupper og arenaer.

Aftalens indhold
Aftalen bygges som udgangspunkt op efter samme skabelon som en kommunal visionsaftale. Dog vil
omfanget være reduceret, idet denne udelukkende fokuserer på få udvalgte målgrupper/arenaer. Den
formuleres som en rammeaftale, der giver den nødvendige fleksibilitet i forhold til at aftale de konkrete
indsatser undervejs i aftaleforløbet.

Indledning-baggrund
I indledningen af aftalen beskrives kort baggrunden for at indgå aftalen, herunder at kommunen bevidst
gennem arbejdet med de udvalgte målgrupper og arenaer vil arbejde for at indfri visionen for ’Bevæg dig
for livet’. Dette uddybes gennem en beskrivelse af, hvordan aftalen kan kobles til de centrale politikker og
strategier for kommunen.

Datagrundlag
Det er væsentligt, at udvælgelsen af målgrupper og arenaer bygger på et grundigt datagrundlag. Det kan
være data fra de lokale/regionale sundhedsprofiler, kommunale idrætsvaneundersøgelser, data fra det
centrale medlemsregister, med mere.

Målgrupper og arenaer
Med afsæt i data fra den enkelte kommune identificeres målgrupper/arenaer, som udgør fokus i den
pågældende rammeaftale. Eksempler på arenaer og målgrupper:
•
•
•
•
•
•
•

Teenagere som frafalder idræt og motion
Socialt udsatte
Borgere med ingen eller kort uddannelse
Seniorer
Sociale boligområder
Skoler og institutioner
Idrætsfaciliteter
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•

Arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

For hver af de udvalgte målgrupper/arenaer sættes der en målsætning for, hvor mange flere aktive, der
skal aktiveres i aftaleperioden, og hvor mange af disse der skal være en del af en
idrætsforening/foreningslivet.

Indsatsbeskrivelse
Indsatsbeskrivelserne for de udvalgte målgrupper beskrives overordnet, herunder hvordan de forskellige
forvaltningsområder i kommunerne bidrager til indsatserne.
Inden for hver af de udvalgte målgrupper/arenaer beskrives politiske, strategiske og
ressource/handlingsmæssige indsatser, hvilket dækker over følgende:
•

•

•

De politiske parametre opstiller forventninger om hvilke politikker med tilknytning til de valgte
områder, som de pågældende kommune allerede har vedtaget forud for rammeaftalen eller
politikker, som kommunerne i løbet af rammeaftalens forventer at formulere.
De strategiske parametre dækker over, hvilke konkrete strategier i forhold til de valgte områder,
der implementeres med henblik på at sikre konkrete bidrag fra de forskellige forvaltningsområder
til indfrielsen af målene opstillet i rammeaftalen.
De ressource- og handlingsmæssige parametre dækker over de helt specifikke initiativer, som
kommunen og DIF/DGI igangsætter i regi af aftalen.

Økonomi
Alle indsatserne finansieres inden for den kommunale økonomi. Der vil dog være mulighed for flere steder
at forsøge at tiltrække fondsmidler.
Aftalen er baseret på, at der laves årlige handleplaner. Handleplanerne fastlægger rammevilkår, ressourcer
og økonomi for de enkelte indsatser. I handleplanerne er det således beskrevet, hvordan den nødvendige
økonomi til den pågældende indsats finansieres, herunder hvordan de forskellige parter bidrager. Dette
gælder såvel DGI/DIF, de forskellige forvaltningsområder samt eksterne parter. Den kommunale økonomi
sikres gennem bidrag fra såvel budgetterede puljer samt gennem mulige nye økonomiske prioriteringer.
Økonomi til projektledelse af de i aftalen beskrevet indsatser aftales mellem de lokale parter. DIF/DGI vil
kunne bidrage ved, at der gøres brug af DIF/DGI produkter og koncepter, som helt eller delvist er
finansieret af de to organisationers tilskud. Det er dog centralt at påpege, at samarbejdet ikke skal ses som
en ”salgskanal” for DIF og DGI produkter, men at koncepter/produkter kan bringes i spil, der hvor de kan
være med til at bidrage til målopfyldelsen.

Kommunikation
I dette afsnit beskrives det, hvordan det sikres, at partnerskabet markedsføres og at kommunen bliver
brandet som en del af ’Bevæg dig for livet’. Dette sker med udgangspunkt i de opstillede retningslinjer for
’Bevæg dig for livet’ aftaler uden direkte tilskud fra fondsmidlerne.

Organisering
Aftalen skal have en dynamisk form, der giver de nødvendige muligheder for justering og tilretning, således
at der hele tiden arbejdes bedst muligt i forhold til målopfyldelse.
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•
•

Der nedsættes en administrativ styregruppe mellem de involverede parter, der har ansvaret for
implementering og eksekvering af aftalen.
Minimum en gang årligt afholdes der et politisk møde mellem politikere fra kommunen, den lokale DGI
landsdelsforening og det lokale idrætsråd/samvirke, hvis et sådant forefindes i kommunen.

Understøttelse fra den kommunale enhed for DIF og DGI
Den kommunale enhed understøtter rammeaftalen gennem følgende indsatser:
•

Tilbud om årlig benchmark undersøgelse der har til formål at undersøge udviklingen i borgernes fysiske
aktivitetsniveau. Benchmark undersøgelsen omfatter årligt udarbejdelse af spørgeskema, udsendelse til
4000 borgere i kommunen samt databehandling og udarbejdelse af rapport. Kommunen skal betale for
det koster DGI og DIF at få KMD til at udsende spørgeskemaet, hvilket vil udgøre maximalt 15.000 kr. pr
undersøgelse. DGI og DIF afholder alle udgifter til behandling og afrapportering.
Undersøgelsen udføres hvert år i alle visionskommuner, og det vil således være muligt for kommunen
at benchmarke i forhold til disse kommuner.

•

Understøttelse af de i aftalen prioriterede indsatser gennem enheder forankret centralt i DIF/DGI.
Dette omfatter blandt andet tydeliggørelse af mulige indsatser i samarbejde med DIF/DGI og faglig
understøttelse ved udarbejdelse af strategier/politikker med relevans for ’Bevæg dig for livet’.

•

Vidensdeling mellem ’Bevæg dig for livet’ kommuner. Vidensdelingen omfatter bred formidling af
erfaringer fra det arbejde, der tager afsæt i alle de kommuner, der indgår i visionen.

•

Årlig netværkskonference for alle ’Bevæg dig for livet’ kommuner.

•

Mulighed for at indgå i fagspecifikke netværk, herunder inden for arbejdet med faciliteter, sundhed,
skole/institutioner samt integration og socialt udsatte.

•

Tilbud om at indgå i centrale indsatser, hvor flere kommuner er inddraget, som helt eller delvist er
finansieret gennem eksterne midler fra fonde med flere.
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Kultur- og Fritidsudvalget
Bevæg dig for livet – Høringssvar fra Fritidsrådet

Fritidsrådet takker for at kunne afgive høringssvar, men beklager den yderst korte tidsfrist.
Vi har dog efter bedste evne forsøgt at sætte os ind i emnet bl.a. ved samtale med direktør for DGI
Østjylland, Flemming Poulsen.
Fritidsrådet finder processen her ikke er den bedste. Normalt vil vi gerne deltage i formøder dels for at
høre mere præcist om emnet, dels for at kunne få svar på vore spørgsmål. Når dette er skrevet vil vores
svar være:

Fritidsrådet anbefaler


en fortsat proces om en kommuneaftale mellem DGI Østjylland og Norddjurs Kommune
om Bevæg dig for livet.

Forudsat:




at der ikke tages nuværende midler fra fritidsområdet til projektet
at processen medfører en række møder, hvor Fritidsråd/ andre interessenter deltager inden endelig
underskrivelse af kontrakt. (sådan som det er beskrevet i oplæg fra DIF/DGI)
at det tydeliggøres i alle politiske udvalg, hvor der kan være problemer og dermed målgrupper til
det kommende arbejde

Bemærkninger:
Fritidsrådet erkender, der er områder og befolkningsgrupper, hvor vi i Norddjurs står ret dårligt. Hvor
mange ikke er aktive. Vi ved dog ikke, om det er deres frie valg – eller blot mangler tilskyndelse til at
deltage.
Fritidsrådet mener Norddjurs har rigtig mange aktivitetstilbud både varierede og geografisk fordelte, men
er åbne for at prøve at skabe nyt, hvis der er reelt behov.
Vi vil derfor deltage som reel partner i den kommende proces, hvor vi ser frem til konkret handling og
resultater.
Vi forventer også der kommer en forventningsafstemning mellem lønnede konsulenter og os frivillige.

Fritidsrådet
/Kai Hansen, formand

