Samrådet i Skanderborg Kommune
4 DDS grupper
1 DUI forening
6 FDF-kredse
8 KFUM-spejder grupper

Bestyrelse på 5 medlemmer + 3 suppleanter
2-3 bestyrelsesmøder årligt
Årligt repræsentantskabsmøde med 3/4 fremmøde
BUS’ 2 medlemmer af Folkeoplysningsudvalget er medlemmer af bestyrelsen. Det
er også bestyrelsen der indstiller vores kandidater og suppleanter til udvalget.

Fokus er primært på politik
Bestyrelsen arbejder ikke med aktiviteter, men har fokus på at sikre rettigheder og
udvikling for vores område i kommunen.
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Dialogmøder
Fritids- og kulturpolitik
Ungdomspolitik
Folkeoplysningspolitik
Temamøder
Udviklings- og planstrategi - kommuneplaner
Kommunens budget
Holdninger og lobby
Foreningernes aften
Kåringer og hædringer

Hvordan og hvorfor?
• En seriøs medspiller
• Proaktive
• Bliver inviteret og hørt
• Har altid en mening/kommentar

Dialogmøder
Årligt eller halv-årligt møde med det politiske udvalg (Kultur og
sundhed)
• ”fastholde og udvikle det værdibaserede foreningsarbejde inden for
børne- og ungdomsorganisationerne”.
• Foreningslederprisen
• ”implementere kompetencevurderingsredskabet, den såkaldte
realkompetencevurdering, inden for foreningslivet”.
• Økonomi
• Anerkendelse
• Belysning på adgangsveje
• Lokaleforhold

Fritids- og kulturpolitik
Deltaget i udviklings og temamøder.
• Fokus på at sikre, at vi kan se os selv i politikken.
• Fokus på, at vi ikke kommer til at stå i skyggen af idræt og kultur.
• Fokus på handling.

Ungdomspolitik
Været med helt fra starten. I følgegruppe, planlægning m.v.
I Skanderborg Kommune skal alle unge udvikle et robust ungdomsliv, indgå i stærke
ungdomsfællesskaber og opleve inspirerende ungdomsmiljøer.
Ungdomslivet i Skanderborg Kommune skal være kendetegnet ved trivsel, udvikling
og dannelse, hvilket skal skabe et godt fundament for et liv med høj livskvalitet.
Strategispor
• Et robust ungdomsliv
• Stærke ungdomsfællesskaber
• Inspirerende ungdomsmiljøer

Folkeoplysningsudvalget
• To medlemmer i udvalget
• Mødet månedligt
• Stor delegeret kompetence og ansvar
• Udformet en Folkeoplysningspolitik samt retningslinjer for tildeling af
tilskud.

Kommunens budget
Vi har altid kommenteret på forslag til besparelser indenfor vores
område.
• Argumenteret med, at kommunen prioriterer området i sine politikker
og at vi er i den lave ende i landsgennemsnittet.

Udviklings- og planstrategi - kommuneplan
Dialog med foreninger om nye områder for frivilligt arbejde samt
udvikling af byernes fritidstilbud med henblik på at øge lysten til udeliv.
Øget samspil mellem de frivillige kræfter og den kommunale indsats på
børn- og unge såvel som fritidsområdet.
Den helt særlig kompetenceudvikling blandt ansatte og ledere, men
også være med til at sikre at der findes gode fritidstilbud til alle børn og
unge i kommunen. For mange frivillige ledere vil et sådant tiltag også
blive modtaget som et skulderklap og vil være med til at motivere til
yderligere indsats.

Temamøder
• Konkrete tiltag til at styrke trivslen blandt børn og unge i Skanderborg
Kommune gennem både understøttelse af allerede eksisterende
sunde og udviklende fællesskaber og dannelsen af nye.
• Hvilke perspektiver ser foreningslivet for et samarbejde med
Skanderborg Kommune om flygtninge og indvandrerområdet og
sundhedsområdet.

Holdninger og lobby
Frivillige
Påpeger jævnligt overfor politikere, at de skal huske alle de frivillige og ikke
kun frivillige indenfor det sociale område.
Renovation
Gjorde meget for at forhindre at vi skulle flytte skraldespande ud til fast vej.
Loppemarked
Fik omstødt beslutning hos det kommunale renovationsselskab om at fratage
os mulighederne for at hente effekter på genbrugspladser.
Skolereformen
Møder med skolelederforening, forvaltning og politikere.

Foreningernes aften + kåringer & hædringer
BUS er helt naturlig med i den årlige planlægning af foreningernes
aften.
BUS er helt naturligt med i ”dommerkomiteen” der besluttet hvem der
skal være årets foreningsleder, årets idrætsudøver og hvem der skal
have den særlige pris for en helt særlig indsats i kommunen.

Hvorfor bruge tid på det?
• Det er en del af vores DNA at tage ansvar i samfundet.
• Det gør mange ting nemmere – vi bliver spurgt inden ting laves om.
• Vi er kendte i både forvaltning og hos politikere.
• Vi bliver taget seriøse – vi kan andet end lave snobrød til byfesten.
• Det bliver sværere for politikerne at foreslå besparelse indenfor vores
område.
• Det giver os en synlighed på en anden måde.

