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Helsingør Sports Union

Forslag om ny struktur for idrætsområdet.
Baggrund:
Forenings- og Fritidsudvalget i Helsingør Kommune har en lang række arbejdsopgaver og beslutningskompetencer på områder, der har stor betydning for
idrætsforeningers daglige v irke.
For at sikre foreningsidrættens synspunkter bliver hørt, v ælges hver 4 år to
repræsentanter fra idrætsområdet ved frie valg. Der stilles ikke krav om medlemskab af en forening, men borgere med idrætslig interesse kan v ælges til
udvalget.
Dette forhold er efter HSU’s opfattelse en al for svag repræsentation for at kunne varetage foreningsidrættens interesser indenfor Forenings- og Fritidsudvalgets virke.
HSU er ikke officielt repræsenteret i Forenings- og Fritidsudvalget, men der har
v æret et traditionelt sammenfald mellem HSU’s bestyrelsesmedlemmer og
idrættens to repræsentanter i udvalget.
På den baggrund er det HSU’s erfaring og opfattelse, at Forenings- og Fritidsudvalget er alt for bredt sammensat og interesserne blandt udvalgets medle mmer er alt for forskellige til at idrætten kan få en klar stemme.
For at opnå HSU’s overordnede målsæt ning om at skabe en mere vedkommende og slagkraftig struktur på idrætsområdet, har HSU orienteret Idrætsudvalget
og Forenings- og Fritidsudvalget om, at unionen agter at stille et konkret forslag om, at Forenings- og Fritidsudvalget nedlægges og erstattes af hhv. et
kulturråd, som refererer til Kulturudvalget og et Idrætsråd, som refererer til
Idrætsudvalget.
Forslag til Idrætsråd
På baggrund af indledende betragtninger stiller Helsingør Sports Union et konkret forslag til en ny struktur på idrætsområdet.
I overensstemmelse med Idrætsudvalgets decentrale politik på idrætsområdet
skal forslaget sikre udkantsområdernes fortsatte repræsentation i den demokratiske proces.
Til Idrætsrådet vælges:


2 repræsentanter fra foreningsidrætten i område NORD (omfatter foreninger
i Hornbæk, Hellebæk/Ålsgårde, Borsholm og Gurre).*



2 repræsentanter fra foreningsidrætten i område SYD (omfatter foreninger i
Espergærde, Tikøb, Kvistgård og Snekkersten).*
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2 repræsentanter fra foreningsidrætten udendørsidrætten i område Helsingør (omfatter foreninger i Helsingør City, nordlige og sydlige bydel).*



1 repræsentant fra Handicapområdet og 1 repræsentant fra den selvorganiserede idræt.



2 repræsentanter udpeget af Helsingør Sports Union



2 repræsentanter udpeget af Byrådet eller nærmest fagudvalg

Valgperioden er 4-årig og følger Byrådets valgperiode.
*Det tilstræbes, at der v ælges 1 repræsentant for indendørsidrætten og 1 repræsentant fra udendørsidrætten.
Idrætsrå det og HSU’s arbe jdsområde r og – opgaver
I ovennævnte valgprocedure skal - blandt flere – udpeges 2 repræsentanter af
HSU. Det betyder, at HSU indtil videre fastholdes som paraplyorganisation for
idrætsforeningerne i Helsingør Kommune.
Det er af v æsentlig betydning for HSU, at etableringen af et Idrætsråd ”løbes
ordentlig i gang” og får tid til at rodf æste sig på politisk, administrativt og foreningsmæssigt niveau.
Idrætsrådet
Idrætsrådet er høringspart i alle v æsentlige og principielle sager i forhold til
idrætslivet forinden sagerne behandles i Idrætsudvalget.
Idrætsrådet udtaler sig på følgende områder:


Tilskudsordning efter principper i folkeoplysningsloven



Etablering og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter



Procedure og fordeling samt anvisning af lokaler/udendørsanlæg



Foreningsudv ikling (kluborganisation, uddannelse og kurser)



Idrætspolitik



Eliteidrætsstrategi/politik



Idræt og Sundhed



Prisuddelinger

Der stilles sekretariatshjælp til rådighed med henblik på mødeplan, udsendelse
af dagsorden og referater. Møder tilrettelægges i henhold til Idrætsudvalgets
mødeplan, således relevante sager kan sendes i høring inden behandling i
Idrætsudvalget.
Der fastsættes 1 årligt fællesmøde med Idrætsudvalget samt et fællesmøde
med kulturrådet for det øvrige foreningsliv for at aftale fælles indsatsområder
for det brede foreningsliv.
Helsingør Sports Union
Helsingør Sports Unions primære arbejdsområde bliver det af Idrætsudvalget
anbefalede indsatsområde omkring Foreningsudv ikling (Idrætskonferencen oktober 2007).
HSU’s arbejdsopgaver er på den baggrund følgende:
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Administration af tilskudsordning (aktiv itet, materiale og medlemstilskud)



Særlige indsatser på uddannelse & foreningsorganisation.



Udarbejdelse og udbredelse af intern og ekstern kommunikation.



Rådgivning til idrætsforeninger inden folkeoplysningsområdet m.v.



Synliggørelse af foreningsidrætten i Helsingør Kommune

Økonomi
Med nedlæggelse af Forenings- og Fritidsudvalget og med etablering af klare
snitflader mellem såvel kulturudvalg og idrætsudvalg som Idrætsråd og Kulturråd er det af væsentlig betydning, at folkeoplysningsmidler, der p.t. er en del af
kulturudvalgets budget, fordeles mellem hhv. Idrætsudvalgets og Kulturudvalgets ansvarsområde.
HSU ønsker med denne opdeling, at Idrætsudvalg og Helsingør Sports Union i
fællesskab kan målrette indsatserne inden for idrætsområdet under hensyntagen – og i henhold til loven om støtte til folkeoplysende v irksomhed.
HSU forventer derfor at dette forslag behandles og besluttes, således at den
nye struktur kan etableres allerede fra 1. januar 2010.
Sportslig hilsen
Peter Poulsen
Formand
Helsingør Sports Union
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