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Forvaltningens kommentarer

Høringssvar
 Positive overfor forslaget.
 Udvidelse af støttemuligheder til uddannelse af målgruppen 18-25 år
mhp. på rekruttering og fastholdelse af unge frivillige ledere.
 Styrkelse af aktiviteter i rekreative områder ved f.eks. etablering af
flere shelter´s, toiletforhold, naturstier m.m.
 Spejderaktiviteter giver børn og unge mange kompetencer, og skal
tænkes med ind i partnerskabsaftaler med skolerne.





Viby Idrætsforening






Forvaltningens kommentarer



Godkendte folkeoplysende kulturelle foreninger har i dag mulighed
for at søge om uddannelsesmidler via kommunens ”Tilskud til
træner- og lederuddannelse for Kulturelle foreninger”. Forvaltningen
er derudover i dialog med DGI om muligheden for at udbyde
kompetencekurser for unge trænere og ledere. Forvaltningen vil
ligeledes sætte fokus på en synliggørelse af kommunens samt
relevante offentlige og private puljer og fonde, som foreningerne kan
søge.
Forvaltningen vil have fokus på at skabe dialog mellem kommunen
og foreningerne om Byrådets Grøn Blå Strategi for Roskilde
Kommune. Strategien rummer gode tanker om muligheden for mere
bevægelse og aktivitet på kommunens rekreative og Grønne
områder.
Forvaltningen vil gå i dialog med BUS om samarbejdsmuligheder og
partnerskabsaftaler mellem spejderforeningerne og skolerne.
Visionerne er rigtig gode og der er taget hensyn til hele paletten i
forslaget.
Større dialog mellem forvaltning og foreninger om regler, etablering
af nye faciliteter.
Strategi for dialog med Roskilde Idræts Union ønskes indarbejdet i
politikken.
Ældremotion skal højere grad prioriteres i fordelingen af faciliteter og
tider.
I det kommende arbejde med forenkling af tilskudsreglerne på
forenings- og aftenskoleområdet, vil forvaltningen samtidig have
fokus på en optimering i kommunikationen mellem kommunen og
foreningerne. Arbejdet vil ske i tæt samspil med foreningsledere og
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AOF Roskilde





Forvaltningens kommentarer





AOF Gundsø




Forvaltningens kommentarer



Roskilde Sejlklub








Forvaltningens kommentarer





relevante interessenter, herunder naturligvis også Roskilde Idræts
Union.
Forvaltningen og skoleafdelingen er opmærksom på aftenskolernes
ønske om bedre udnyttelse af skolernes lokaler. Ønsket vil indgå i
kommunens strategiske arbejde med optimering af brug af skolerne.
Tilfredshed med forslaget.
Byder ind til partnerskabsaftale med Roskilde Kommune og andre
relevante aktører.
Fokus på tidssvarende og lettilgængelige faciliteter i forbindelse med
aftenskolernes flytning til Kildegårdsområdet.
Forvaltningen vil gå i dialog med aftenskolerne om muligheder for
samarbejder og partnerskabsaftaler med skolerne om aktiviteter for
børn og unge.
Forvaltningen tager ønsket om tidssvarende lokaler m.m. til
efterretning, idet forvaltningen afventer kommunens igangværende
dialog og afstemning med aftenskolerne om flytning af aftenskolerne
til Kildegårdsområdet.
Forslaget indeholder mange gode elementer.
Fokus på optimal udnyttelse af og adgang til kommunale skoler til
understøttelse af aftenskolernes aktiviteter.
Forvaltningen er opmærksom på aftenskolernes udfordringer i
forhold til skolerne, og er i løbende dialog med skoleafdelingen og
skolerne, om aftenskolernes brug af lokaler og faciliteter på
skolerne. Aftenskolernes brug af skolerne vil ligeledes indgå i
kommunens arbejde med opdatering af reglerne for lån af
kommunale lokaler.
Generel positive overfor forslaget.
Tydeliggørelse af midler i politikken til projektorienterede aktiviteter i
foreningen.
Sparring og støtte til mulige partnerskabsaftaler ml. klubben og
folkeskolerne.
En skabelon for partnerskabsaftaler kan suppleres med et
udviklingsprojekt mellem foreninger og skoler.
Et årligt fast møde med foreningsbestyrelser og forvaltningen om
spørgsmål vedrørende faciliteter og tilskud.
Ønskes udpeget en fast person i forvaltningen som kontaktperson
for foreningerne.
Byrådet afsætter årligt en ramme for forskellige puljer til udvikling og
understøttelse af aktiviteter og projekter på folkeoplysningsområdet.
Forvaltningen vil sætte fokus på en synliggørelse af kommunens
samt relevante offentlige og private puljer og fonde, som
foreningerne kan søge til f.eks. projektorienterede aktiviteter.
Forvaltningen vil gå i dialog med sejlklubben om muligheder for
samarbejder og partnerskabsaftaler med skolerne om aktiviteter for
børn og unge.
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Rebaat forening



Forvaltningen har taget forslaget om et årligt møde med
foreningsbestyrelser til efterretning, og som ligger i godt tråd med
den nye politiks intention om en tættere dialog mellem forvaltningen
og foreningslivet.
Et godt politikforslag.

Forvaltningens kommentarer



Taget til efterretning.

