VEDTÆGT FOR FRITIDSRÅDET I
BILLUND KOMMUNE
Udvalget nedsættes i henhold til folkeoplysningsloven ved LBK 854 af 11. juni 2011.
Kapitel 1
Fritidsrådets sammensætning.
§ 1: Fritidsrådet består af 9 medlemmer.
7 medlemmer valgt af brugerne.
a) 2 medlemmer repræsenterende den folkeoplysende voksenundervisning,
b) 2 medlemmer repræsenterende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde,
c) 2 medlemmer repræsenterende Billund Ungdomsråd (Young Citizens)
d) 1 medlem repræsenterende de idébetonede foreninger
1 medlem repræsenterende de selvorganiserede grupper, udpeges af Billund Byråd.
1 medlem valgt af Billund Byråd.
Stk. 2 For hvert medlem vælges én personlig stedfortræder.
§ 2. Er der ved et medlems udtræden af Fritidsrådet ingen stedfortræder,
foretages suppleringsvalg inden for det pågældende område for resten af perioden.
§ 3. Alle medlemmer har stemmeret.
§ 4. Fritidsrådet kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af
særlige spørgsmål.
§ 5. Fritidsrådet kan stille forslag til Billund Byråd om, at der nedsættes
underudvalg. Fritidsrådet kan overlade en del af sine beføjelser til disse.
Stk. 2. Medlemmer af underudvalg kan udpeges uden for Fritidsrådets
medlemskreds.
§ 6. Valget finder sted snarest muligt efter kommunalvalget.
§ 7. På Fritidsrådets første møde vælger medlemmerne formand og
næstformand. Den person, der har længst anciennitet i Fritidsrådet og
derefter i alder, leder valghandlingen.
Stk. 2. I forbindelse med valg til formand og næstformand har ethvert medlem af
Fritidsrådet ved forfald ret til at begære stedfortræder indkaldt.
Stk. 3. Hvis et medlem af Fritidsrådet udtræder i løbet af perioden, indtræder
stedfortræder.
Kapitel 2
Valg til Fritidsrådet
§ 8. Valg af repræsentanter til Fritidsrådet sker efter følgende regler:
Billund Kommune indkalder med mindst 14 dages varsel til valgmødet. Der indbydes 2

repræsentanter for hver af de i kommunen værende:
1. Oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter
folkeoplysende voksenundervisning.
2. Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v., hvis virksomhed hovedsagelig
omfatter frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde,
der i det seneste år op til datoen før valget til Fritidsrådet har gennemført
folkeoplysende virksomhed. Virksomheden skal være gennemført med tilskud fra loven
eller i lokaler m.v. anvist i henhold til loven.
3. Foreninger hvis virksomhed hovedsageligt omfatter idebetonede aktiviteter.
Billund Kommunes Ungdomsråd (Young Citizens) udpeger 2 repræsentanter
Billund Byråd udpeger en repræsentant hvis virksomhed hovedsageligt omfatter de
selvorganiserede grupper.
Billund Byråd udpeger et medlem til at repræsentere det politiske niveau.
Stk. 2. Kun personligt fremmødte repræsentanter for de i stk. 1 anførte foreninger kan
foreslå kandidater til Fritidsrådet og er stemmeberettigede.
Stk. 3. Foreningsrepræsentanter vælges ved en opdeling på lovens 2 hovedområder.
Stk. 4. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til
Fritidsrådet, anses de pågældende for valgt.
Stk. 5. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere,
vælger Billund Byråd frit medlemmer og stedfortrædere til Fritidsrådet.
.
Stk. 6. Hvis der ikke er foreslået tilstrækkeligt antal medlemmer og stedfortrædere udpeger
Billund Byråd de resterende.
Kapitel 3
Mødevirksomhed
§ 9. Fritidsrådet møder holdes for lukkede døre. Fritidsrådet
har tavshedspligt med hensyn til sager vedr. enkeltpersoner og vedr. fortrolige
oplysninger.
Stk. 2. Fritidsrådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der
behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
§ 10. Når et medlem har forfald, kan formanden for Fritidsrådet indkalde
stedfortræderen.
§ 11. Fritidsrådet afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når 3 af
rådets medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
§ 12. Formanden indkalder til møde med mindst 8 dages varsel.
Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og senest 4 hverdage inden
mødet, offentliggøres dagsordenen, med tilhørende bilag på kommunens hjemmeside.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden skal det meddeles formanden
senest 8 dage før mødet.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet
indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager,

der skal behandles på mødet.
Stk. 4. Formanden og i dennes fravær, næstformanden leder forhandlingerne og
afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol.
Stk. 5. Formanden og i dennes fravær næstformanden drager omsorg for udførelse af de
trufne beslutninger.
§ 13. Fritidsrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
§ 14. Medlemmerne kan kun deltage i Fritidsrådets afstemninger, når de er
personligt tilstede under disse.
§ 15. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§16. Der føres en protokol over rådets beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres
for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen
underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt
rådets udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Billund Kommune stiller sekretærbistand til rådighed. Sekretæren fører under
møderne rådets protokol.
Stk. 4. Udgifterne ved Fritidsrådets virksomhed afholdes af Billund Kommune.
§ 17. For deltagelse i møder i Fritidsrådet kan der ydes medlemmerne
befordringsgodtgørelse.
Kapitel 4.
Fritidsrådet kompetence og pligter. (Arbejdsopgaver)
§ 18. Alle sager, der er henlagt til Fritidsrådet, skal forelægges Billund Byråd
til afgørelse, hvis de medfører forøgede udgifter for kommunen.
§ 19. Fritidsrådet afgiver udtalelse til Billund Byråd om udkast til regler for
tilskud i henhold til folkeoplysningsloven.
Stk. 2. Fritidsrådet afgiver forslag til Billund Byråd om den samlede
beløbsramme, der får tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3, om rammens fordeling
mellem områderne samt om anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål.
Stk. 3. Fritidsrådet træffer afgørelse om afgrænsningen af de områder, der får
tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3.
Stk. 4. Fritidsrådet træffer afgørelse om tilskudsberettigende virksomhed
iværksat af den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde.
Stk. 5. Fritidsrådet træffer afgørelse om godkendelse af virksomhed for en
bestemt afgrænset deltagerkreds, og hvor særlige forhold gør sig gældende kan
Fritidsrådet beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.
Stk. 6. Fritidsrådet afgiver udtalelse til Billund Byråd om eventuelt gebyr i
henhold til folkeoplysningslovens § 22, stk. 4.
Stk. 7. Fritidsrådet afgiver indstilling eller udtalelse til Billund Byråd om

nedsættelse af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige
folkeoplysende foreningsarbejde. .
Stk. 8. Fritidsrådet afgiver udtalelse til Billund Byråd om væsentlige
merudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og
lejrpladser.
Stk. 9. Fritidsrådet påser, at tilskud ydet efter denne lov er anvendt i
overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 10 Fritidsrådet afgiver udtalelse til Billund Byråd om politik for den
folkeoplysende virksomhed i Billund Kommune.
§ 20. Fritidsrådet anviser lokaler m.v. og fordeler tilskud til de enkelte
ansøgere, som får tilskud efter lovens kapitel 3 og de i medfør heraf fastsatte regler,
herunder de af Billund Byråd fastsatte regler.
Stk. 2. Fritidsrådet har ansvaret for offentliggørelsen af de af Billund Byråd
fastsatte regler for at opnå tilskud m.v. til folkeoplysende virksomhed i kommunen,
herunder oversigter over lokaler m.v.
Fritidsrådet har endvidere ansvaret for information, rådgivning, vejledning og
administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere samt til andre grupper med behov
herfor.
Stk. 3. Fritidsrådet skal støtte private bestræbelser på at tilrettelægge og
gennemføre folkeoplysende virksomhed.
Stk. 4. Fritidsrådet skal afgive udtalelse i alle sager om de spørgsmål, der
vedrører virksomheden efter Folkeoplysningslovens kapitel 1, der forelægges Billund
Byråd.
§ 21 Afgørelser truffet af Fritidsrådet er endelige og kan ikke ankes til Billund
Byråd eller et af de stående udvalg.
Kapitel 5
Ikrafttræden
§ 22 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2013.

