Modtagne bemærkninger fra
Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og
Børne- og ungdomsforeningernes Samråd (BUS)

DHIF kommenterer billeder og er rigtig glade for, at vi også har handicapidrætsbilleder med, men ser gerne, at et
af de to bliver med en udviklingshandicappet. Vi har fået et tilsendt fra dem, som vi kan bruge i stedet for det
med goalball, da der heller ikke er goalball i Viborg.
På side 7 i den grafiske fremstilling af partnerskaber stiller de spørgsmålstegn ved begrebet "handicapforeninger" og mener, at det er mere korrekt at skrive "handicapidrætsforeninger".
Ellers har de ikke noget. De ser frem til igangsættelsen af politikken og på formidlingen af resultaterne f.eks. på
en workshop for alle foreningerne. Vi har talt om, at vi i formidlingen skal sikre , at det ikke kræver meget dokumentation af foreningerne at være med. At de f.eks. ikke skal levere lange
beskrivelser af, hvad de har gjort. En mulighed er, at man i højere grad skal bruge billededokumentation og så
må det være Viborg Kommune, der sørger for den skriftlige dokumentation, hvor det er nødvendigt.

Fra BUS er der følgende to kommentarer:
Tak for det fremsendte udkast til Folkeoplysningspolitik. Jeg har læst/skimmet det igennem og glæder mig over
mange gode visioner og målsætninger. Det glæder mig også, at der både er foto af vores orkester fra jubilæet
og af vores megin-joller på Nørresø.
Jeg bemærker at "overgange" mellem livets faser kommer i fokus. Ganske spændende satsning, som givetvis
kan bringe noget nyt med sig, bl.a. i form af mere bevidsthed om, behov, engagement, ydeevne i forskellige livsfaser o.s.v., der måske ikke har været så meget fokus på før!
Så "ja" fra min side hertil!
/Henrik Nicolaisen
Det lyder spændende, er spændt på hvordan de visioner og mål der er opsat føres ud i livet sammen med foreningerne.
Det er meget overordnet og det er udmøntningen af politikken der bliver spændende. Der må Samrådet komme
til at spille en rolle.
/Annemette Kjellerup Seigneuret

