Vedtægt for Fritidsudvalget på Folkeoplysningsområdet
i Næstved Kommune

§1 Formål
Fritidsudvalget skal udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i Folkeoplysningsloven, beskrevet i politikken
for området samt i kompetenceplanen.
Udvalgets virksomhed skal holdes inden for de økonomiske rammer og de retningslinier, som Byrådet
fastsætter.

§2 Sammensætning
Fritidsudvalget består af 9 frivillige medlemmer
stk. 2
2 medlemmer vælges efter indstilling fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
stk. 3
3 medlemmer vælges efter indstilling fra Idrætsforeningerne der frivilligt tilbyder aktiviteter.
Stk. 4
2 medlemmer vælges efter indstilling fra Børne- og ungdomsforeninger der tilbyder aktiviteter.
Stk. 5
1 medlem vælges efter indstilling fra øvrigt område inkl. det selvorganiserede.
Stk. 6
1 medlem vælges efter indstilling fra handicapforeninger der tilbyder aktiviteter.
Stk. 7
Byråd/fagudvalg kan udpege en til to byrådspolitikere, ud over de 9 medlemmer, uden stemmeret i Udvalget.
Stk. 8
Der vælges ikke stedfortrædere.

§3 Møder
stk. 1
En repræsentant for den kommunale forvaltning er sekretær i Fritidsudvalget og deltager i møderne
stk. 2
Fritidsudvalget kan indbyde andre til drøftelse af særlige spørgsmål.

stk. 3
Fritidsudvalget kan tilbyde ad hoc pladser, f.eks. i forbindelse med udvalgte indsatsområder.
stk. 4
Indkaldelse og dagsorden til møderne i Fritidsudvalget distribueres elektronisk til udvalgets medlemmer.
Repræsentanter, efter § 3 stk. 1, 2 og 3, modtager ligeledes indkaldelse og dagsorden til møderne. De kan
fremsætte forslag og deltager i øvrigt i udvalgets forhandlinger indtil sagens afgørelse. De har ikke
stemmeret, men har ret til, at deres mening skrives i beslutningsprotokollen, og den skal tages med, når
beslutningen sendes til andre myndigheder.

stk. 5
Efter hvert møde underskrives beslutningsprotokollen af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af
disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af
udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af
protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for
sit standpunkt.

§4 Valgperiode
Medlemmerne af Fritidsudvalget vælges for 4 år og følger byrådets valgperiode.
Medlemmerne fortsætter, til udgangen af den måned hvor de nye medlemmer er valgt.

§5 supplering i valgperiode
Hvis et medlem af Fritidsudvalget udtræder af udvalget i løbet af valgperioden, kontaktes den kandidat, med
flest stemmer indenfor den repræsenterede gruppe, der ikke blev valgt.
stk. 2
Hvis et medlem melder fra i en længere periode (det er Fritidsudvalget der skønner) kontaktes den kandidat
med flest stemmer indenfor den repræsenterede gruppe, der ikke blev valgt.
stk. 3
Hvis et medlem udtræder ud af Fritidsudvalget, og der ikke er kandidater at kontakte supplerer Udvalget sig
selv for resten af valgperioden.

§6 Netværksgrupper
Fritidsudvalget danner netværksgrupper efter behov. Netværksgrupper kan dannes som permanente eller
ad’hoc ud fra behov besluttet af Udvalget selv eller på baggrund af henvendelse fra interessenter.
Netværksgrupper kan sammensættes ud fra et interessefelt og/eller geografi.
Stk.2
Fritidsudvalget fastsætter rammer og vilkår for netværksgruppernes arbejde med baggrund i politik for
området.

§7 Valg af for- og næstformand samt forretningsorden
Fritidsudvalget vælger selv formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§8 Møder holdes for lukkede døre
Fritidsudvalgets møder holdes for lukkede døre.

§9 Beslutningsdygtigt
Fritidsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
I tilfælde af stemmelighed falder forslaget.

§10 Udgifter
Kommunen afholder udgifter til Fritidsudvalgets virksomhed.
stk.2
Honorar og mødediæter udbetales efter gældende retningslinier.
Udvalget får tildelt et årligt rådighedsbeløb som fastsættes hvert år ved budgetlægningen.

§11 Ikrafttrædelse
Vedtægten træder i kraft når den godkendes af Næstved Byråd i 2012 og kan ændres efter indstilling fra
Næstved Byråd eller Fritidsudvalget

Ændring af valgperiode fra 2 til 4 år godkendt af Byrådet den 24. juni 2014
Godkendt af Næstved Byråd den 22. maj 2012.
.

