Fritidsrådet ønsker at afgive dette høringssvar til budgettet:
Generelt mange positive områder, men rådet ønsker at nævne væsentlige ting:
25års reglen:
Fritidsrådet forventer kommunen snarest erkender konsekvenserne af, at foreninger med medlemmer over 25 år får
dårligere økonomi. Der er grelle eksempler både fra spejder og idrætsforeninger. Reglen passer ufattelig dårligt
sammen med kommunens Bevæg Dig For Livet. Hvem vil påtage sig nye opgaver for at få flere aktive f.eks. i gruppen
60+, når man bliver ramt økonomisk? Reglen bør fjernes, så foreninger kan deltage i arbejdet med at får flere aktiver
over 25 år. Bliver en mindre indtægt med flere aktive fremover = bedre sundhed.
Fritidspas:
Vi er bekendt med de 50.000kr.til området, dog kan vi ikke se en aldersafgrænsning. På møde i Dialog Forum for
Integration efterlystes fritidspas for unge voksne – primært nydanskere. Et beløb bør afsættes.
Værnemidler:
En del foreninger har fået ekstra økonomiske problemer omkring udgift til værnemidler. Vi vil foreslå kommunen
giver hjælp med en gratis værnemiddelpakke, kendt fra Randers Kommune. Foreningerne ser frem til en
håndsrækning, så alle undgår smitte og uden økonomisk tab.
Idræt/Motion for handicappede:
Vi kan ikke se der er afsat midler af til området, som bl.a. er ønsket af Handicaprådet. Tidligere var der en pulje
under Voksen – og Pleje på 200.000 kr., som idrætsforeninger kunne søge. Puljen blev sparet væk, men bør
genindføres.

Enslevgården:
Fint med opdatering/nyanlæg af legepladser og uderum i Norddjurs. Dog betænkeligt, at der foreslås nedlæggelse af
Enslevgården – uden der er afsat penge til bl.a. toiletter og indendørs opholdslokale. Børnehaver og Naturskolen har
behov for det. Foreninger der har lokaler på gården skal anvises andre velegnede lokaler. Fritidsrådet forventer at
blive en del af processen omkring udviklingen af området – Naturligvis på forkant!

Aftenskolerne udtaler:
Det er med glæde, vi konstaterer ikke længere foreligger forslag til reduktion af midlerne til voksenundervisningen.
For aftenskolerne har det på mange måder været et udfordrende år. Trods opbakning har nedlukning grundet Covid
19 naturligvis ramt os økonomisk. Mange krusister har sagt farvel til aftenskolen på grund af bekymring for eget
helbred eller af hensyn til udsatte pårørende.
Det har betydet færre deltagere på mange hold. De sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer er forsat en stor
udfordring for os, da det er helt afgørende, at aktiviteterne foregår i trygge og forsvarlige rammer. Norddjurs har
støttet op om aftenskolerne med tilsagn om at beholde tilskuddet, skønt undervisningen ikke har kunnet
gennemføres som planlagt, og med baggrund i kulturministeriets hjælpepakke har deltagerne fået refusion for tabt
undervisning. Ekstra udgifter til sprit og værnemidler, og merudgifter i forbindelse med omlægning af lokaler, skal
der også i beregningen af deltagerbetaling tages højde for. Det skal ses i lyset af, der ikke må komme for store
prisstigninger, der vil medføre en yderligere nedgang i antal deltagere.
Aftenskolerne er specielt i denne tid udfordret på lokaler – især lokaler til bevægelse. Måske kan det overvejes at
medtage en post på et fremtidigt anlægsbudget – ”Aftenskolernes hus”.
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