Fra:
Lars Møller [lars.moller@soif.dk]
Til:
Pia Rogren Simonsen [prsim@frederikssund.dk]
Cc:
Martin Hald [mhald@frederikssund.dk];Henrik Kyvsgaard [hh.kyvsgaard@post.tele.dk]
Sendt dato:
16-03-2020 15:11
Modtaget Dato: 16-03-2020 15:11
Vedrørende: Re: Høring Fritidspolitik
Kære Pia,
Vi har været med på nærmeste hold og føler os i den grad hørt og inddraget..
Jeg har kun to ting til høringen:
1. På side 13 står der:
"

Det der samler os

Eksempelvis:
 ? ﹳMusikfestivaler
 ? ﹳVikingespil
 ? ﹳMuseer, slotte og kulturarv
 ? ﹳSport og idrætsstævner
 ? ﹳByfester og markeder"
Jeg ville ønske, at Sport og idrætsstævner fik en placering højere oppe på rangeringen af de 5 ting der er skrevet, da det alt andet lige er det der samler flest
mennesker i vores kommune uge efter uge..

2. På side 13 står der: "
Vi kan bryste os af tre au778°rlige musikfestivaller, Vikingespillet, Frederikssund Stafetten, Dannerløbet og
Fjordcuppen, der hvert au778°r samler mange tusinde mennesker.” Det hedder ikke Fjordcuppen, men Fjord
Cup
bh. Lars Møller
.
Den 16. mar. 2020 kl. 13.39 skrev Pia Rogren Simonsen <{prsim@frederikssund.dk>:
Kære Lars
Udkast til fritidspolitik har været sendt i høring hos samrådene, med en deadline for høringssvar den 8. marts. Jeg har ikke modtaget noget fra
FIR. Er det udtryk for at I ikke ønsker at afgive et høringssvar? Eller har I sendt det til en anden end mig?
Venlig hilsen
Pia Rogren Simonsen
Specialkonsulent
Center for Kultur og Fritid
Center for Kultur og Fritid
Torvet 2, 3600 Frederikssund
47 35 12 62 / 23 20 77 49
{www.frederikssund.dk
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Vi passer på dine data
Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver. I den
forbindelse behandler vi en række almindelige og følsomme
personoplysninger, afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun
de personoplysninger som er nødvendige for at vi kan løse
opgaven, og vi behandler dem altid på en forsvarlig måde i
henhold til lovgivningen.
Vil du vide mere, så læs om vores {databeskyttelse og dine
rettigheder på vores hjemmeside.

Fra: Pia Rogren Simonsen
Sendt: 7. februar 2020 13:44
Til: Alice Linning ({linning@mail.tele.dk) <{linning@mail.tele.dk>; 'Peter Kjeldsen' <{peterkjeldsenw@gmail.com>; 'Johanna Gadgaard'
<{johannagadgaard@gmail.com>; 'Lars Møller' <{lars.moller@soif.dk>; '{fritzen@post.tele.dk' <{fritzen@post.tele.dk>
Cc: dist - Kultur- og Fritidssekretariatet <{dist-Kultur-ogfritidssekretariatet@frederikssund.dk>; dist - Fritids- og Kulturudvalget <{distfritidsogkulturudvalget@frederikssund.dk>; Jan Milandt <{jbmje@frederikssund.dk>

Emne: Høring Fritidspolitik
Kære alle
Fritids- og Kulturudvalgets udkast til en ny Fritidspolitik sendes hermed i høring i samrådene og i Handicaprådet. Høringssvar skal sendes til mig
senest den 8. marts 2020.
Tids- og procesplanen for den videre proces ser således ud:
7. februar - 8. marts udkast til Fritidspolitik sendes i høring i samrådene og i Handicaprådet
2. april Fritids- og Kulturudvalget godkender færdigt udkast til Fritidspolitik
22. april Økonomiudvalget behandler udkast til Fritidspolitik
29. april Byrådet vedtager Fritidspolitik
Der er på nuværende tidspunkt ikke arbejdet med Fritidspolitikkens layout. Det vil først ske efter den har været i høring.
Fotografier
Udvalget ønsker at inviterer foreninger, samråd og andre interesserede til, at sende fotografier som kan bruges som forsidebillede på den ny
Fritidspolitik (eller i opsætningen af politikken). Af hensyn til muligheden for på sigt at kunne trykke Fritidspolitikken som en folder, stilles der krav
til fotografierne om at være af en vis kvalitet og i en god opløsning. Det kræves af fotografiet at det har en opløsning på 3 dp1.
Det skal sikres, at der er indhentet de nødvendige skriftlige tilladelser fra personer på billederne om, at fotografiet må anvendes i forbindelse med
udgivelse af en ny Fritidspolitik. Der må også meget gerne være en tilladelse til, at fotografiet alternativt kan anvendes i forbindelse med udgivelse
af Aktiv Fritid.
Venlig hilsen
Pia Rogren Simonsen
Specialkonsulent
Center for Kultur og Fritid
Center for Kultur og Fritid
Torvet 2, 3600 Frederikssund
47 35 12 62 / 23 20 77 49
{www.frederikssund.dk
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Vi passer på dine data
Frederikssund Kommune løser mange forskellige opgaver. I den
forbindelse behandler vi en række almindelige og følsomme
personoplysninger, afhængig af opgavetypen. Vi håndterer kun
de personoplysninger som er nødvendige for at vi kan løse
opgaven, og vi behandler dem altid på en forsvarlig måde i
henhold til lovgivningen.
Vil du vide mere, så læs om vores {databeskyttelse og dine
rettigheder på vores hjemmeside.
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