Statutter for uddeling af Fredensborg Kommunes
Foreningspris
1. Foreningsprisen uddeles én gang om året til en forening, der har
sit virkeområde i Fredensborg Kommune. Foreningsprisen tildeles for
foreningsarbejde udført i perioden 31. juli til 1. august. - med start i
det foregående kalenderår.
2. Foreningsprisen uddeles for at påskønne og hædre en forenings
indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv
eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune og til glæde
og gavn for kommunens borgere. Formålet med foreningsprisen er
endvidere at tiltrække flere udøvere og flere talenter samt at fremme
breddeidrætten.
3. Foreningsprisen tildeles en forening, hvis arbejde i særlig grad har
haft betydning for foreningslivet i kommunen fx ved at foreningen har
medvirket til at udbrede glæden ved foreningslivet, ved at foreningen
har gennemført nyskabende idéer og aktiviteter eller ved at foreningen har udøvet en særlig god vedvarende arbejdsindsats. Der kan ligeledes lægges vægt på, om foreningen på en positiv måde har bidraget til at fremhæve kommunen som en attraktiv bopælskommune.
4. Foreningsprisen uddeles af Fritids- og Idrætsudvalget efter indstilling fra kommunens sports- og idrætsforeninger, spejderne, de kulturelle foreninger mv. samt borgere. Hvis der ikke inden den fastsatte
tidsfrist er indkommet motiverede forslag til prismodtager kan Fritidsog Idrætsudvalget selv indstille en prismodtager eller helt undlade at
uddele prisen.
5. Der indkaldes forslag til modtager af Foreningsprisen via annoncering på www.fredensborg.dk, i lokalpressen og via brev/mail til foreningerne.
6. Indstillinger skal være Fredensborg Kommune i hænde senest den
annoncerede dato. Indstilling til Foreningsprisen skal være ledsaget
af fyldestgørende oplysninger om den indstillede forening samt en
klar motivering for indstillingen.
7. Samme forening kan almindeligvis ikke modtage prisen mere end
én gang.
8. Foreningsprisen uddeles ved den årlige Fritidsreception. Her uddeles også Foreningslederprisen samt priser for påskønnelsesværdige
præstationer.
9. Foreningsprisen består af et kontant beløb på 5.000 kr. som tildeles foreningen.
10. Nærværende statutter kan til enhver tid tages op til revision.
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