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1087.

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Godkendt.

1088.

21/4613 Natureventyr

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen om
udvikling af tre Natureventyr i Assens Kommune til efterretning.
Sagsfremstilling:
Fokus på fremme af aktive børnefamilier er beskrevet i handleplaner tilhørende
Bevæg dig for livet for første kvartal 2021. Som et led i denne indsats udvikles
tre Natureventyr i Assens Kommune i samarbejde med Miljø og Natur, Assens
Bibliotekerne og Udvikling Assens.
Eventyrene er koblet op på hver sin rute og placeres i Vissenbjerg, Frøbjerg
Bavnehøj og i Assens. Eventyrene består af illustrationer, små indlagte opgaver
og tekst, som læses op fra en app. For at få hele eventyret frigivet er man nødt
til at gå hele ruten. Indhold frigives via fastlagte koordinater og handlingen er
bundet op på stedets unikke kendetegn. Eventyrene henvender sig til
børnefamilier med børn i alderen 3 til 9 år, og ruterne er mellem 1 og 2 km
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lange med mellem 8 og 12 kapitler i hvert eventyr.
Eventyrerne lægges til fri afbenyttelse i Natureventyr-appen fra senest 1. juni
2021 med gratis licens for alle brugere i tre år.
Trine Madsen deltager på mødet og vil kort fortælle om Natureventyr og valg af
ruter.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.

1089.

App-baseret klippekortsløsning til Fritidskortet

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afsætter:
l
25.000 kr. til køb af app-baseret klippekortsløsning til Fritidskortet
l
1.500 kr. til årlig drift af app’en
l
20.000 kr. årligt fra 2022 til drift af fritidskortordningen
Sagsfremstilling:
Første del af handleplanen for ’Bevæg dig for livet’ omhandler
markedsføringsindsatser af foreningernes tilbud i form af Fritidskortet og
Motivu. Den 2. december 2020 godkendte Folkeoplysningsudvalget afsættelse
af 20.000 kr. til trykning og distribution af fysisk klippekort samt
markedsføring til pilotforsøg med Fritidskortet i Haarby og omegn samt 50.000
kr. til forsøg med annoncering på sociale medier med brug af Motivu. Den 2.
februar 2021 godkendte folkeoplysningsudvalget, at pilotperioden konverteres
til en udrulning af Fritidskortet i hele Assens Kommune samtidig med
annoncering af foreningernes tilbud gennem Motivu i august/september 2021.
Som en del af de godkendte rammer for Fritidskortet skal der gøres brug af et
klippekort til registrering af prøvemedlemmers deltagelse i foreningernes
aktiviteter. For at lette registreringen foreslås det at anvende en app, som kan
hentes til smartphone af brugerne og hvor foreningerne let via app’en kan
registrere prøvemedlemmernes deltagelse. Ved brug af klippekort-app’en kan
der udtrækkes data, som vil vise hvor mange klip, der er blevet brugt af hvor
mange borgere og til hvilke aktiviteter. Dette vil medføre en nem indhentning af
data til grundlag for en kvantitativ evaluering.
Prisen for udvikling af en app med de funktioner, som er nødvendige for en
nem brugeroplevelse for både foreninger og prøvemedlemmer samt indsamling
af data til evaluering, vil ligge i omegnen af 100.000 kr. Ved brug af en af de
eksisterende udbydere af klippekort-app er prisen 50.000 kr. for on-boarding
og 120.000 kr. for årlig licens. Michael Bethnas har tilbudt at udvikle en
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klippekort-app gennem sin virksomhed 4Dynamics Danmark til en pris på
25.000 inkl. afsøgning af muligheden for at indhente information til app’en om
foreningernes tilmeldte tilbud til Fritidskortet gennem Motivu, så foreningerne
kun skal tilmelde aktiviteter et sted. De foreninger, som ikke ønsker at gøre
brug af Motivu vil stadig kunne få deres aktivitet tilmeldt til app’en. Der vil
forsat blive trykt og uddelt 5000 klippekort i fysisk form til kommunens børn
op til 8 år og ældste borgere fra ca. 75 år og opefter med de midler, som allerede
er afsat hertil. Distributionen af de fysiske klippekort vil ske gennem
administrationen til relevante institutioner, foreninger, og organisationer.
Michael Bethnas vil deltage på mødet og fremlægge forslag til en klippekort-app
til Fritidskortet.
Økonomi:
De 25.000 kr. som et engangsbeløb til køb af app-baseret klippekortsløsning til
Fritidskortet foreslås finansieret af fællesudgifter på folkeoplysnings-området.
Udgifterne til den løbende drift af app’en (1500/årligt) samt løbende udgifter til
drift af fritidskortordningen (genoptryk af klippekort og
annoncering/markedsføring) på 20.000 kr./årligt, foreslås finansieret af
fællesudgifter på folkeoplysningsområdet.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Michael Bethnas deltog ikke i mødet under udvalgets beslutning.

1090.

21/4674 Genstart af foreningsaktiviteter

Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget
l
drøfter den forestående fase med genstart af foreningsaktiviteter
l
nedsætter en arbejdsgruppe, som får til opgave at foreslå konkrete
initiativer, som kan støtte foreningerne.
Sagsfremstilling:
På grund af Corona situationen har foreningsaktiviteter og faciliteter i denne
omgang stort set været lukket ned siden den 8. december 2020.
Det har på mange måder givet foreningerne udfordringer og
Folkeoplysningsudvalget blev på mødet den 2. februar 2020 orienteret om,
hvad nedlukningen har betydet for idrætsdeltagelsen.
Her vedtog Folkeoplysningsudvalget også at nedsætte en arbejdsgruppe, som
kan komme med forslag til initiativer som kan støtte foreningerne i
genstartsfasen, så medlemmerne så snart det gøres muligt kan vende tilbage til
aktiviteterne.
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Folkeoplysningsudvalget drøftede bl.a. at afsætte ekstra midler i puljen til
sommeraktiviteter.
Som inspiration til konkrete initaver kan hentes idéer fra andre kommuner.
Som eksempler kan nævnes:
l
gennemføre et dialogmøde med foreningerne for at afdække behov og
muligheder
l
åbning af hallerne og omkringliggende områder for de foreninger, som
har lyst til at lave aktiviteter for forskellige målgrupper og vise deres
aktivitet frem
l
genåbningspulje
l
uddannelsespulje
l
grundkursus i online møder
l
samarbejde med DGI om forslag til, hvordan foreningerne
fastholder/skaffer nye medlemmer, evt. webinar
l
hjælp til markedsføring og kommunikation i forbindelse med genåbning
Arbejdsgruppen kan igangsætte dialogaktiviteter med foreningerne og forventes
at forelægge forslag til genåbningsaktiviteter på kommende møde i
Folkeoplysningsudvalget den 27. april.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Udvalget nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Bjarne Stenhøj Hansen, Lone Simonsen
og Heidi Maria Wenzaler.
Bjarne Stenhøj Hansen er tovholder.

1091. 21/4920 Rammer og vilkår for genstart af foreningsaktiviteter
i 2021
Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter og tager følgende
henvendelser til efterretning
l
Fælles opfordring fra KL, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk
Firmaidrætsforbund angående genstart af idrætsområdet i foråret 2021
l
Brev fra Fyns Håndbold Forbund: Hjælp håndbolden i gang udendørs.
Sagsfremstilling:
Mange udøvere, foreninger og forbund brænder efter at komme i gang efter
Corona nedlukningen.
Det er DIF’s, DGI’s og Dansk Firmaidrætsforbunds oplevelse, at mange
foreninger under hensyntagen til det gældende forsamlingsforbud vil være
interesseret i at forlænge sæsonen eller lave nye idrætsaktiviteter op til
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sommerferien.
Foreningerne har brug for, at kommunerne hurtigst muligt beslutter, om og
hvordan foreninger kan benytte kommunale idrætsfaciliteter op mod
sommerferien.
Der opfordres til, at lokale foreninger og kommunerne går i dialog om løsning
af praktiske opgaver ifm. åbning af faciliteterne.
Forbund, landsdelsforeninger og foreninger opfordres også til at igangsætte
særlige aktiviteter, der ikke blot fastholder eksisterende medlemmer, men som
også tiltrækker nye medlemmer fx ved øget samarbejde med skoler og
dagtilbud.
Fyns Håndbold Forbund opfordrer til at kommunerne hjælper
håndboldforeningerne, så de kan dyrke udendørs håndbold, nu hvor
forsamlingsforbuddet er hævet til 25 personer.
Der kan være en særlig udfordring, når det kommer til baner og mål.
Håndboldforbundet håber derfor, at kommunen vil hjælpe foreningerne godt
på vej ved at skabe bedst mulige rammer for en anderledes håndboldtræning.
Det kan f.eks. dreje sig om opstregning af græsbaner, tænke i alternative
løsninger til græsbanen, trække indendørsmålene ud eller finde andre
målløsninger, understøtte foreningerne med udstyr, evt. etablere beachbaner,
gå i dialog med foreningerne.
Fyns Håndbold Forbund påtænker at tilbyde håndboldkampe og stævner
udendørs på græsbaner og Beach Handball baner frem mod sommerferien.
Plan og Kultur er i samarbejde med andre afdelinger i Assens Kommune i gang
med at få et overblik over, hvilke muligheder, der er for at imødekomme ønsker
fra foreningerne om aktiviteter i den kommende periode, såvel indendørs som
udendørs.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
Fælles udmelding KL DIF DGI DFIF endelig version (002).pdf
Kommunebrev - Genåbning marts 2021.pdf
Beslutning:
Punktet blev drøftet.
Henvendelserne blev taget til efterretning.

1092.

Vestfyns Aikikai, ansøgning til udviklingspuljen

Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om
bevilling af tilskud fra udviklingspuljen til Vestfyns Aikikai til indkøb af buer til
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Kyudo træning.
Sagsfremstilling:
Vestfyns Aikikai søger om et tilskud på 12.480 kr. fra udviklingspuljen.
Foreningen Vestfyns Aikikai har taget initiativ til at igangsætte et nyt tilbud i
form af den japanske kampidræt Kyudo (japansk bueskydning).
Til igangsætning modtog foreningen i 2020 en delvis (50%) dækning af
opstartsudgifter fra DGI’s foreningspulje, og købte med afsæt i det, samt en
privat donation på 15.000,-, det udstyr således at der kunne afholdes et
opstartsseminar i december 2020. Allerede ved denne begivenhed kom der nye
medlemmer til klubben. Nu træner folk hjemme og gør klar til at komme i gang,
når forholdene tillader det.
Foreningen ønsker at åbne for flere medlemmer fra det modne segment. Kyudo
er ikke så intensivt som Aikido, men træner udøverens mentale og fysiske
balance såvel som åndedræt og fokus.
Så snart det er muligt, vil foreningen invitere til en temadag om japansk
kampidræt for seniorer i Assens kommune.
Foreningen har kun haft råd til at indkøbe 5 buer i første omgang, da der også
skulle investeres i andet udstyr, der var nødvendigt for at starte op. De buer,
som foreningen har købt er svære at trække for seniorer. Der er derfor brug for
at indkøbe yderligere 4-5 buer på 8, 10 og 12 kg. trækstyrke som supplement til
de nuværende på 12, 14 og 16 kg. Desuden er det nødvendigt med nogle af dem i
forskellige længder, og ideelt vil der også være brug for yderligere 4 sæt pile.
Der søges om et beløb på 12.480 kr. Beløbet dækker indkøb af 4 buer og 6 sæt
pile i carbon.
Økonomi:
I udviklingspuljen er der afsat et budget på 100.000 kr.
Heraf er 25.000 kr. reserveret til pulje til udsatte børn og unge.
Der er ikke bevilget tilskud fra puljen i 2021.
Lovgrundlag:
Folkeoplysningsloven
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
Ansøgning til Udviklingspuljen Vestfyn Aikikai.pdf
Beslutning:
Bevilget som ansøgt.

1093.

Orientering fra arbejdsgrupper
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Indstilling:
Plan og Kultur indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orientering fra
arbejdsgrupper til efterretning
Sagsfremstilling:
Orientering fra arbejdsgruppen: tema/kursus.
Orientering fra arbejdsgruppen: festaften for aktivt medborgerskab.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning:
Tema/kursus: Orientering om resultater af fundraising kurser.
Festaften for aktivt medborgerskab: Formændene for Handicaprådet, Medborgerrådet og
Folkeoplysningsudvalget har aftalt at reservere hal i Vissenbjerg den første fredag i
november. Arbejdsgruppen indkaldes til møde, når der foreligger nærmere informationer
om genåbning.

1094.

Orientering

Puljen til klubhuse 2021.
Uddannelse, Børn og Familie forventes at behandle en sag på møde den 29. marts 2021 til
beslutning om fornyet ansøgningsrunde. Til udmøntning af puljens rest-midler.
Beslutning:

1095.

Evt.

Beslutning:
Henvendelse fra AOF om tilskudsrammen behandles på næste møde.

1096.

Underskriftsside (Lukket)
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