
Referat fra dialogmøde mellem Udvalget for Kultur og Fritid, 
Aftenskolerådet, Fællesrådet, Idrætsrådet og Kulturelt Råd
Torsdag d. 25. november kl. 17-20 på Varde Rådhus

17-18 Præsentation af de enkeltes råds forslag/problemstillinger kortsigtede og langsigtede, vejen 
mod Danmarks bedste foreningskommune. Vi tager rådene i alfabetisk rækkefølge.

18-18.30 Aftensmad
18.30-
19.30

Workshop, hvor deltagerne bliver delt ud på fire grupper med forvaltningen som 
ordstyrere/referenter (Signe, Berith, Julie og Karsten)

19.30-20 Hvilke tiltag og forslag tages med videre til det nye Udvalg for Kultur og Fritid.

Aftenskolerådet
Deltagere: Troels 
Lorenzen (LOF), Henriette 
Nielsen (Horne, Sig, 
Thorstrup, Tistrup 
Aftenskole) og Helle 
Nielsen (FTF Tistrup)

Rådet nævnte følgende udfordringer:

 Det er et problem, at vi ikke kan søge tillægsbevillinger sidst på året.
Det er en udfordring at turde starte nye hold uden tilskud.

 Vores beregning af tilskud er forskudt bagudrettet med 1 1/2 år, det 
er ikke nemt at navigere i.

 Der bliver lagt moms på regning fra selvejende institutioner som 
Fritidscenteret og NKV, hvilket øger deltagerbetalingen 

 Varde Bibliotek er en stor konkurrent med lave priser 
 Vi har ikke fået alle deltagerne tilbage efter nedlukningerne 
 Vi har væsentligt færre deltagere til foredrag og debatter efter 

nedlukningerne 
 Vi bruger mere tid på administration og har større 

markedsføringsudgifter 

Samt følgende anbefalinger:
1) Nedbring den administrative byrde 

 Drop behovet for at vi sender tilskudsansøgning ind (se til Billund, 
Vejle, Fredericia)

 Drop statistikskemaet, hvis det ikke allerede er sket. Det er alligevel 
ikke alle kommuner, der vil have det

2) Inddrag os før I planlægger ting, der skal understøtte os
3) Køb aftenskole.nu platformen og markedsfør den bredt 



Fællesrådet
Deltagere: Rudin 
Riknagel, Finn Hansen

Emner:
Forventninger
Arbejdsopgaver fra foreningerne
Vi ønsker at blive brugt eks. forhandlinger om støtte, opstart, Corona, 
mere info fra kultur og fritid.
Den bedste foreningskommune?
Støtte til regnskab 
Hjælp til fondsansøgninger
Fællesmøder med de 4 råd som vi havde i opstarten af rådene

Idrætsrådet
Deltagere: Dorthe Holm 
Jacobsen, Claus N. 
Damm, Ole Paterek, Ejgil 
Gammelgaard, Leif 
Arnbjerg

Udfordringer for foreninger
 Mangel på / fastholdelse af frivillige
 Mangel på hjælp til pulje ansøgning
 Foreløbige resultat og pris på genstart kampagnen

Forslag til arbejde med Danmarks bedste foreningskommune
 VIR ønsker at diskutere DIFs Kommuneanalyse 2021 og Vardes 

Kommunes tal i analysen med henblik på at forstå det "rigtige" 
billede.

 VIR ønsker at hovedrapporten med sine 7 delrapporter for den 
nuværende Facilitetsanalyse fra 2015 (Idrættens Analyseinstitut) for 
alle 4 råd fra 2015  kort skitseres, og der for VIR og idrættens 
vedkommende tages skridt til at udforme en idrætspolitik i Varde 
Kommune, inklusiv økonomi. VIR anbefaler, at man med fordel 
skeler til Kulturministeriets udredning på emnet, og ligeledes 
anbefaler VIR, at der skeles til Kulturministeriets idrætspolitiske 
sigtelinjer.

Kulturelt Råd
Deltagere: Erik Dyhr 
Thomsen, Magnus 
Dahlmann, Hans Vestager

Kulturelt Råd er nyetableret med en næsten ny bestyrelse. Derfor pegede 
rådets punkter meget i retning af hvor det står, og hvad det vil for 
fremtiden.
1. Vi ønsker at fortælle hvad det nye Kulturelt Råd er
2. Fortælle hvilke værktøjer vi allerede har i etableringen af Kulturelt Råd
3. Fremlægge konkrete handlingsforslag til:
A. Samarbejde med andre Kulturelle Råd i de kommuner, der er tilknyttet 
kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland
B. Fortælle om tankerne med vores Kultur Værktøjskasse
C. Fortælle om vores Kulturkort - synliggørelse af kulturen i Varde Kommune
D. Kulturprisen
Anbefaling
Vores anbefaling til Udvalget for Kultur og Fritid bliver at finde ud af, 
hvordan man kan gøre livet lettere for de frivillige. Det er vores indtryk at 
der er alt for mange forhindringer for det at være frivillig ildsjæl



Billeder fra gruppernes arbejde og anbefalinger til det kommende Udvalg for Kultur og Fritid:

Gruppe 1



Gruppe 2



Gruppe 3:

Forventningsafstemme: råd og udvalg – hvad vil vi?

Samarbejde mellem rådene og forvaltningen i projekter
 Sikre ejerskab.
- Foreningernes Dag
- Genstartskampagne

Kendskab til hinanden på tværs af rådene

 Fælles møder
 Fælles arrangementer
 Hjælpe hinanden. 

Synergier på tværs.
 Netværk. 

Rådene skal bringe ind til forvaltningen og derfra videre til udvalget.



Gruppe 4


