
- en politik for den frie tid

Kultur-, fritids- og idrætspolitik

Kerteminde Kommune

”En politik for den frie tid skal ikke være, den skal leves”



Denne politik er vores politik. Det er den, fordi 
den er udviklet i fællesskab med andre. En ar-
bejdsgruppe, bestående af politikere og frivillige 
repræsentanter fra kultur-, fritids- og idrætslivet, 
har i flere omgange inviteret alle interesserede 
med ind i udviklingen af en ny politik for områ-
det. I politikken vil du derfor møde udtalelser 
fra denne proces, ligesom politikkens fokusom-
råder og mål er et resultat af de mange input, 
som blev givet undervejs. 

Frivilligheden lever stærkt og sundt i vores om-
råde og hver dag støtter frivillige kræfter op om 
kulturen, idrætten og fritidens mange mulighe-
der. Derfor har frivilligheden også en stor plads 
i denne politik. Det er på baggrund af denne, at 
vi kan holde det høje aktivitetsniveau og frigive 
de rette kræfter til at skabe overblik og udvikling 
på området. Vi vil derfor støtte op om frivillig-
heden og blive klogere på den med følgende 
vision: Kerteminde – en kommune med gode 
rammer for den frie tid, frivillighed og fæl-
lesskaber.

Kultur-, fritids og idrætslivet i Kerteminde 
Kommune dækker over aktører som museer, 
idrætsklubber, biblioteker, teatre, jagtforeninger, 
sociale foreninger, aftenskoler, kor osv. Med en 
samlet politik for disse tre områder har vi derfor 
fokuseret mere på fællestræk end de enkelte 
aktørers særlige forhold. 
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Den frie tid

Politikken skal fungere som ramme for den frie 
tid i Kerteminde Kommune – og ikke mindst 
rammen om det gode liv. Med den frie tid mener 
vi den tid, hvor menneskelige ressourcer ikke 
kun bruges som arbejdskraft eller til at løse 
andre forpligtelser, men til at fremme fællesska-
ber, lære noget nyt, blive bedre eller bare have 
det sjovt. Her kan alle være med og her er alle 
med – den aktive, den nørdede, bedsteforæl-
deren med sit barnebarn, selskabsløven, den 
travle osv. 

Det er en glæde at kunne præsentere en politik, 
som både tager afsæt i omgivelsernes input og 
også Kerteminde Kommunes vision ”Fælles-
skab i Kerteminde”. Med denne ledestjerne har 
vi arbejdet efter ønsket om at skabe de bedste 
rammer for et sundt og aktivt kultur-, fritids- og 
idrætsliv, ligesom vi gennem politikkens mål 
lægger op til en fremtid med mere fokus på 
nytænkning og udvikling

Vi ser frem til at leve politikken ud og, sammen 
med aktørerne, skabe et stærkt fundament for 
fremtidens kultur-, fritids- og idrætsliv i Kerte-
minde Kommune.





Kultur-, fritid og idrætslivet i Kerteminde Kommune

Idræt
Motor 2
Motion 33
Vand 10
Bold 34

I Kerteminde Kommune har vi allerede et stærkt 
kultur-, fritids- og idrætsliv, og vi kan bryste os 
af at være i besiddelse af hele 237 registrerede 
foreninger inden for området. 

Vi er Haven ved Havet, som Johannes Larsen 
Museet har kaldt en af sine mange roste udstil-
linger, og vi lever derfor med og af den kulturarv, 
som han skabte. Vi er ofte ved og i havet, og vi 
dyrker mange forskellige sportsgrene med tilknyt-
ning til det våde element. Omgivelserne har en 
stor betydning for, hvad vi laver i vores fritid, og 
hvilke fællesskaber vi søger, og det kan ses i vari-
ationen af vores foreningsliv – vi er både til lands 
og til vands. 

Vores mange foreninger skal have en fysisk ram-
me at udfolde sig i. Dette sker ofte i kommunens 
idrætscentre- og haller, i forsamlingshuse eller 
sognegårde, i klubhuse eller på banerne og ikke 
mindst i kommunens mange kulturhuse. Her læg-
ges der mange frivillige kræfter og skabes plads 
til en lang række udfoldelser. 

Mens nogle søger de mere etablerede fællesska-
ber, søger andre alenetid eller aktiviteter, der ikke 
nødvendigvis falder inden for den traditionelle 
opfattelse af folkeoplysende virksomhed – 
enten i naturen, på sofaen med en god bog eller 
fællesskab i en mere uorganiseret form. Kultur-, 
fritids- og idrætslivet findes nemlig også uden for 
hallerne, på scenen eller i andre mere formelle 
rum. Derfor er denne politiks sigte også at støtte 
op om muligheden for unikke gåture, nem adgang 
til bibliotekerne og finde de rette elektroniske plat-
forme til at dyrke e-sporten.

Kultur
Lokale samlingssteder 19
Kulturforeninger 25
Events og arrangementer 22
Kulturaktører 24

I Kerteminde Kommune har vi også en række 
private og offentlige aktører, som tilbyder både 
unikke rammer og uforglemmelige oplevelser. De 
står stærkt på hvert deres område, men har ofte 
behov for et ekstra løft for at kunne gennemføre 
nye tiltag med den rette tyngde. Med denne politik 
skabes der plads til en større dialog omkring bru-
gen af hinandens ressourcer. 

Fritid 
Patientforeninger m.fl 11
Aftenskoler 14
Natur og friluftsliv 18
Hobby 13
Aktiviteter/foreninger 
m. sociale formål 16





Frivillighed - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv

  Fokusområder Mål
”Vi skal tale det frivillige op - vi skal hylde
 de frivillige”

 Vi støtter op om den frivillige fødekæde

Hjælpe de udfordrede foreninger, ikke pille             
ved de stærke

Facilitering - vi udvikler sammen og på 
tværs

Større bredde blandt 
de frivillige i foreningen 
– frivillige med forskel-
lige aldre, erhverv og 

holdninger

Et stærkt
frivilligcenter,

der kan aflaste
kommunen.

Gør det nemt at
være frivillig!

Hvordan får vi nye
medlemmer og
fastholder dem?

Man må ikke kvæle
frivillighedstrangen
med bureaukrati

I inddragelsen af kommunens aktører på kultur-, fritids- og idrætsområdet er frivillighed nævnt mange 
gange, og de adspurgte taler om det at forstå værdien af frivilligt arbejde. Der bør med andre ord sættes 
fokus på en vedvarende udvikling af frivilligheden. Enkelte adspurgte har endda nævnt, at emner som for-
eningsliv og -kultur burde sættes på skoleskemaet. Aktørerne savner måder, hvorpå de kan hente viden 
til at rekruttere nye medlemmer, dele erfaringer og/eller få overblik. De nævner Frivilligcenter Kerteminde 
Kommune som en oplagt aktør i samspillet mellem den frie tids aktører og kommunen. 

I Kerteminde Kommune anerkender det frivillige arbejde og 
værdsætter det gennem konkrete initiativer.

I Kerteminde Kommune udvikler vi tiltag, som styrker frivillighe-
den. Vi vil især sætte fokus på rekruttering af unge mennesker, 
så fremtidens frivillighed sikres.

I Kerteminde Kommune udvikler vi tiltag, som hjælper de for-
eninger, der har behov for støtte til at kunne informere deres 
medlemmer bedre, udveksle erfaringer med andre foreninger 
m.m. 
 

I Kerteminde Kommune igangsætter vi nye tiltag til at skabe 
sammenhæng mellem foreningslivet, Frivilligcenter, museer, bibli-
oteker og Musik og Kulturskolen Kerteminde Kommune. Dette vil 
både gavne brugen af kompetencer og muligheden for at hente 
eksterne midler til området. 





Gode fysiske rammer - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv

   Fokusområder
   Kommunens faciliteter

   Bedre overblik

   Sunde og gode rammer

   Optimal anvendelse

I Kerteminde Kommune stiller vi som udgangspunkt vores faciliteter 
gratis til rådighed for foreningernes aktiviteter. 

I Kerteminde Kommune udfærdiger vi materiale, som giver overblik over 
kommunens bygninger og deres muligheder. 

Kerteminde Kommune går i dialog med kultur-, fritids- og idrætslivets 
aktører om, hvordan vi passer bedst muligt på, skaber tilgængelighed 
og optimerer kommunens bygninger og arealer. Der skabes dialog om 
anvendelse af de private og offentligt støttede aktørers bygninger.

I Kerteminde Kommune har vi fokus på at udnytte kommunens loka-
ler mest muligt, således at vi sikrer, at foreningernes indhold stemmer 
overens med de fysiske rammer og at lokalerne anvendes i både dag- 
og aftentimer.

I Kerteminde Kommune anvendes der mange ressourcer på, at foreningerne skal afholde så få udgifter til de fysiske rammer 
som muligt. I arbejdsgruppens dialog med kultur-, fritids- og idrætslivet møder man, især fra foreningernes side, et udtalt be-
hov for, at dette skal fortsætte. Mange foreninger befinder sig i sunde bygninger og får støtte til at kunne tilbyde nogle gode 
rammer til deres medlemmer og besøgende. Der ses dog også foreninger, som ikke er i tidssvarende rammer og melder om 
slidte lokaler, der mangler vedligehold. De har et stort ejerskab til ”deres bygning” og ønsker et større fællesskab omkring de 
faciliteter, man er fælles om. De efterspørger en dialog, som mere bærer præg af ”du må gerne” i stedet for ”du må ikke” og 
er villige til at tage et større ejerskab til den bygning, som de får stillet til rådighed af kommunen. 

Mål

Hvordan kan vi 
bruge hinandens 

faciliteter?

Gode faciliteter skal 
ses som en form for 

anerkendelse.

Fleksibilitet med at 
bruge hinandens 
faciliteter – hvor-
dan kan vi hjælpe 

hinanden?





Talentudvikling - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv

 Fokusområder Mål

Talentet må ikke tabes!

Et stort spørgsmål for nogle af kultur-, fritids- og idrætslivets aktører er, hvad de skal gøre, når de møder talentet eller står 
med det. Nogle foreninger har talentudvikling som et bærende element i deres virke – og følgelig resultater. Kerteminde Kom-
mune italesættes, af gode grunde, som Haven ved Havet og har derfor en særlig styrke inden for f.eks. vandsporten og kul-
turområdet. Ligesom Haven ved Havet er forudsætningen for disse to områders styrke, så er bredden og talentet hinandens 
forudsætninger for at skabe et rigt kultur-, fritids- og idrætsliv. Nogle efterspørger endda en bredde- og elitepolitik, således 
at man kan få kortlagt skillelinjer og udviklingsmuligheder i samspillet. I inddragelsen af omverdenen har holdningen derfor 
været, at man altid bør dyrke talentet, hvor det er tydeligt, og at der bør samarbejdes med andre klubber og skoler omkring at 
løfte talentet derop, hvor det møder andre talenter.

I Kerteminde Kommune afsætter vi ressourcer til at kunne uddanne flere 
trænere/instruktører/undervisere samt støtte op om ledertalenter, så fremti-
dens kultur-, fritids- og idrætsliv sikres et vækstlag og dygtige ledere.

I Kerteminde Kommune nedsætter en netværksgruppe for udvikling og 
håndtering af talenter, som mødes mindst to gange årligt. 

Unge talenter under 24 år kan søge om støtte til transportomkostninger og 
trænings-/skoleophold

    Dygtige trænere og ledertalenter

   Samarbejde om talentudvikling

   Transportstøtte

Tættere samarbejde med 
skolen om talentarbejde!





  Fokusområder Mål
   Én indgang

   Nem adgang til viden

   Synlighed

  Viden på tværs

Vigtigt politisk budskab 
at vi har så stærkt et 

foreningsliv

Vi vil gerne have hjælp 
til at kommunikere med 

medlemmerne

Kommunikation - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv

Når man spørger ind til kultur-, fritids- og idrætslivets behov, så bliver kommunikation næsten altid nævnt. Der er 
et behov for flere og bedre kanaler – fra hjemmeside til sociale medier over til info i lokalnyt. Der skal være en 
nem adgang til foreningsrelateret stof og en simpel vej ind i det kommunale system. Der spørges endvidere ind 
til mere kommunikation mellem og på tværs af foreningerne. Det drejer sig både om formidlingen af de aktivite-
ter, som foreningerne tilbyder i en bred vifte og om kommunikationen foreningerne imellem, således at man har 
mulighed for at udveksle erfaringer.

Vi Kerteminde Kommune vil vi sikre, at kultur-, fritids- og idrætslivets 
aktører møder én indgang, når de henvender sig.

I Kerteminde Kommune igangsætter vi initiativer, så kultur-, fritids- og 
idrætslivets aktører kan få den rette viden på en let tilgængelig måde, 
hvad enten den søges personligt, via telefonen eller over nettet.

Alle aktører inden for kultur-, fritids- og idrætslivet støtter op om tiltag 
og her står politikere, foreningsfolk, fagfolk og ildsjæle sammen om at 
synliggøre kultur-, fritids- og idrætslivet i Kerteminde Kommune. 

I Kerteminde Kommune igangsætter vi initiativer til at skabe kommu-
nikationskanaler på tværs af kultur-, fritids- og idrætslivets aktører, 
frivilligcentret og kommunens administration.





  Fokusområder Mål

Vi er en kommune med 
regionale forskelle – og 

en kommune med 
respekt for de regionale 

forskelle

Samarbejde mellem 
kirke, landsbyråd, skole 

og forening 
ønskes

   Helhedstænkning

   Vi løfter i flok

   Den frie tid og sundhed

Samarbejde mellem politikker - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv

I Kerteminde Kommune har vi en række politikker, der dækker områder som sundhed, erhverv, landsbyområdet osv.  
I arbejdsgruppens dialog med kultur-, fritids- og idrætslivets aktører blev det tydeligt at arbejdet med en politik for den frie 
tid griber godt ind i andre områder. Flere foreninger peger på denne kombination som en styrke. Mange foreningers aktivite-
ter udgør det kit, som binder lokalsamfund sammen og/eller er medvirkende til at sundheden, både den mentale og fysiske, 
højnes. Der er med andre ord tale om et indsatsområde, hvor man sammentænker flere politikkers  potentialer og ressour-
cer i arbejdet med at styrke kultur-, fritids- og idrætsområdet – og dermed vores kommune som helhed. 

I Kerteminde Kommune vurderer vi løbende i hvilket omfang nær-
værende politik kan samarbejde med kommunens andre politikker.  
Politikken inddrages når der skal udarbejdes andre politikker. 

I Kerteminde Kommune afsætter vi ressourcer til at alle borgere og 
aktører kan arbejde mere sammen.

I Kerteminde Kommune sætter vi fokus på samspillet mellem tilgæn-
gelighed, den frie tids aktiviteter og sundhed – og de resultater dette 
giver. 





Offentligt støttede aktører - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv

Østfyns Museer
Museet dækker over samlet set 9 besøgssteder for pub-
likum, hvoraf fyrtårnene er Nyborg Slot, Vikingemuseet 
Ladby og Johannes Larsen Museet. Østfyns Museer ar-
bejder inden for alle dele af museumslovens fem søjler: 
indsamling, registrering, bevaring, forskning og formid-
ling. Visionen beskæftiger sig med tre hovedfortællinger:
Kongernes Østfyn: Østfyn har spillet en central rolle i 
vikingetidens og middelalderens historie på nationalt ni-
veau. De to vigtigste kulturarvsmonumenter, der relaterer 
sig til denne fortælling, er den unikke vikingeskibskonge-
grav ved Ladby (nu en del af Vikingemuseet Ladby), og 
Danehofslottet Nyborg med den tilhørende residensstad.
Det maritime Østfyn: Omfatter ud over Ladbyskibet 
også Renæssancehavnen i Kerteminde, færgefarten fra 
Nyborg, fiskeriet fra Kerteminde, de to søkøbstæder og 
skibsværfterne ved Munkebo; alle kulturarvsmonumenter 
af meget høj kvalitet. I Kerteminde Kommune anvendes 
Østfyns Museers kulturarvs-slogan ”Haven ved Havet” 
som logo for turisme og branding. 
Kunst og natur: Kerteminde har huset en af landets mest 
betydelige kunstnerkolonier, centreret omkring Johannes 
Larsens autentiske kunstnerhjem på Møllebakken, hvor 
relationen mellem kunst og natur er det centrale omdrej-
ningspunkt.

Musik og Kulturskolen Kerteminde 
Kommune
Musik og Kulturskolen arbejder for 
•   At understøtte og give rammer til og for børn og unge, 
som fordyber sig i kulturfag.
•   At give mulighed for at ansætte dygtige undervisere/
engagerede forbilleder.
•   At alle børn skal have mødt et tilbud i løbet af deres 
børneliv (skolen, ungdomsskolen, daginstitutionen, kul-
turskolen).
•   At mange børn prøver kræfter med at blive udfordret i 
et kulturfag, øver sig og lærer mere.
•   At nogle børn får opbakning og støtte til at udvikle 
deres talent, som de dyrker.

Den åbne skole
Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. 
Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervsli-
vet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors, virksomhe-
der eller bymuseet. 
Samarbejdet skal bidrage til:
•   At eleverne lærer mere.
•   At eleverne får et større kendskab til samfund og for-
eningsliv.

Kirkerne i Kerteminde Kommune
I Kerteminde Kommune ligger 13 folkekirker og en valg-
menighed, som udover sit primære virke, afholder en lang 
række aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. Kirkerne 
er af stor kulturhistorisk værdi og er som fysisk ramme 
velegnet til mange formål.

I Kerteminde Kommune har vi en række stærke aktører, som varetager et bredt felt af opgaver inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet. Ofte arbejder 
de med deres egne målsætninger, så de kan blive endnu bedre inden for hvert deres område. Fælles for dem alle er dog, at de hver især vil være med 
til at omsætte politikkens fokusområder og mål - og dermed stå sammen som en drivkraft for kultur-, fritids- og idrætslivet i hele kommunen. 
 

Aftenskolerne i Kerteminde 
Kommune
Der eksisterer 14 aftenskoler i Kerteminde Kommune.
Aftenskolernes overordnede formål med den folkeop-
lysende voksenundervisning er at styrke deltagernes 
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage 
aktivt og engageret i samfundslivet. Dette sker gennem 
en lang række studiekredse, debatskabende aktiviteter, 
foredragsvirksomhed og en bred palet i undervisningstil-
bud.
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Offentligt støttede aktører - som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv

Fjord&Bælt/Naturama
Fjord&Bælt arbejder for at tilvejebringe  - samt formidle - 
viden og oplevelser om Bælthavets natur, miljø og historie 
i samarbejde med relevante forskningsinstitutioner, som 
Biologisk Institut, Syddansk Universitet og Århus Universi-
tet. Fjord&Bælt vil:
•  Skabe udstillinger, undervisning og aktiviteter der støtter 
visionen 
•  Lave forsknings- og naturformidling i tæt samarbejde 
med SDU og andre relevante forskningsinstitutioner i ind- 
og udland.
•  Lave den bedste undervisning om havet, dyrene deri og 
forskningen omkring dem, så det understøtter læringen i 
hele det formelle læringsmiljø - fra børnehaver til univer-
siteter.
•  Være stedet hvor man som gæst oplever, at den per-
sonlige og nære formidling er i højsædet. 
•  Have en stærk lokal forankring som kulturinstitution som 
stedet hvor borgerne mødes.
•  Være et fyrtårn i den regionale turismeudvikling, og 
indgå i forskellige partnerskaber for at styrke den samlede 
indsats.
•  Styrke den grønne del af vores profil og fortællingen 
herom.

Kerteminde Biblioteker
Kerteminde Bibliotekerne har hovedbibliotek i Munkebo 
og afdelinger i Kerteminde og Langeskov. 
Kerteminde Bibliotekerne arbejder for at være et kreativt 
og kulturelt fristed - vi er stedet, der favner kunst, kultur 
og livslang læring i det enkelte menneskes liv. Kerteminde 
Bibliotekernes strategiske pejlemærker er: 
•  Nye brugere/skolesamarbejde – gennem udvidet sko-
lesamarbejde, fokus på børn/børnefamilier og Forenings-
danmark. 
•  Formidling – gennem synlighed over for alle aktører.
•  Det fysiske biblioteksrum – gennem studiepladsmiljøer, 
mødesteder og plads til børnefamilier.

Idrætshaller, mødesteder og 
kulturhuse
Kerteminde Kommune har en lang række faciliteter, som 
en god ramme for et rigt kultur-, fritids- og idrætsliv:
•  Kerteminde Sport & Fritid, som omfatter Kertemin-
de Idrætscenter, Langeskov Idrætscenter og Munkebo 
Idrætscenter. 
•  Der eksisterer 5 aktivitets-, forenings- og kulturhuse, 
som er med til at understøtte det lokale kulturliv.
Kommunen har i alt 11 forsamlingshuse, hvor de 10 er 
private. Desuden er der 2 sognegårde. 
•  Der eksisterer 7 klubhuse, som er kommunalt drevne, 
hvor de største ligger i Langeskov, Birkende og Marslev. 
•  Øvrige klubhuse ligger ved fodboldbanerne i Rynkeby 
og Dalby, Kerteminde Cricketklub samt Munkebo Sejl- og 
Roklub.
•  I Kerteminde Kommune ligger udendørs baner til fod-
bold, rugby, tennis, skydning, hestesport, hundetræning/
agility, petanque, krolf og speedway spredt over hele 
kommunen.

Eksempler på private aktører
•  Kulturhuset Anexet
•  Samlingsstuen
•  Great Northern

Frivilligcenter Kerteminde Kommune
Frivilligcenter Kerteminde Kommune er en paraplyfor-
ening for alle foreninger i Kerteminde Kommune. Frivillig-
centret arbejder for:
•  At støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivilli-
ge arbejde og at hjælpe nye initiativer i gang.
•  At mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive 
frivillig og lettere at finde hjælp i de frivillige foreninger.
•  En mere helhedsorienteret og koordinerede indsats ved
at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger, 
kommune og andre samarbejdspartnere.
•  At gøre opmærksom på og debattere frivilligt arbejde 
for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige 
indsats.



Processen bag politikken

I 2017 besluttede  Kultur- og Fritidsudvalget at 
igangsætte et forløb, hvor man gennem dialog med 
foreningslivet og den frie tids aktører skulle udfær-
dige en ny kultur-, fritids- og idrætspolitik. For at 
kunne skabe de bedste forudsætninger for den-
ne proces, udpegede man repræsentanter fra de 
politiske udvalg samt frivillige fra kultur-, fritids- og 
idrætslivet, som kunne udgøre en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen besluttede som noget af det første, 
at man arbejdede med en politik for den frie tid. 
Dette begreb sætter streg under, at på trods af de 
forskelligheder, som eksisterer mellem de tre områ-
der, kultur, fritid og idræt, så handler denne politik 
om det vi står sammen om og ofte sveder for, når vi 
har fri. Derfor den mere mundrette titel; en politik for 
den frie tid.

Arbejdsgruppen brugte den første del af processen 
på at gå i dialog med omverdenen. I første omgang 
skete det gennem åbent hus-arrangementer i hen-
holdsvis Langeskov, Kerteminde og Munkebo. Her 
kunne  man gennem en række spørgsmål fastlæg-
ge de indsatsområder, som ses i politikken – frivillig-
hed, fysiske rammer, talentudvikling, kommunika-
tion og politikkens samarbejde med andre politikker. 
Herefter splittede arbejdsgruppen sig op i en kultur-, 
fritids- og idrætsdel og indkaldte udvalgte aktører 
inden for hvert område til gruppemøder, hvor man 
fik inputs til udfærdigelsen af fokusområder og mål 
i politikken. I alt har 48 foreninger og aktører givet 
deres besyv med.

Dernæst gik man i gang med at få skrevet et udkast 
til politikken, som man sendte retur til de adspurg-
te, så man var sikker på deres accept. Herefter 
blev udkastet sendt til Byrådet og herefter i høring. 
I høringsfasen åbnede arbejdsgruppen dørene for 
omverdenen og gik igen i dialog med alle omkring 
den politik, som var kommet ud af den politiske be-
handling. På den måde står vi i dag med en politik, 
der har været vidt omkring og gerne skulle være 
en blanding af de ønsker og ambitioner, som både 
politikere og aktørerne omkring kultur-, idræts- og 
fritidslivet har i Kerteminde Kommune. De politiske 
udvalgs rolle er herefter at omsætte politikkens mål 
til handleplaner, som igen fører til konkrete tiltag.

Denne politik er tænkt  som et vigtigt led i alle beslut-
ningsprocesser og skal fungere som løftestang for 
et stærkere kultur-, fritids- og idrætsliv i Kerteminde 
Kommune. ”En politik for den frie tid skal ikke være, 
den skal leves!” har en deltager i inddragelses-
processen sagt. Det er vi helt enige i og derfor vil 
arbejdsgruppen fortsat følge op og være med til at 
udleve indholdet – i fællesskab med andre.
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”En kultur-, fritids- og idrætspolitik skal ikke begrænse mulighederne for at 
finde på egne måder at gøre tingene på. 

Den skal også opfordre alle til selv at tage ansvar.”

Kerteminde Kommune


