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Anmodning om genoprettelse af pensionisttilskud til aftenskolernes hold
Bestyrelsen for Hundested Aftenskole vil gerne stille forslag om, at man i Halsnæs Kommune genopretter tilskud til
alderspensionister, der ønsker at deltage på aftenskolernes hold.
Anmodningen bunder i et ønske om at tilskynde at den ældre del af befolkningen får et aktivt fysisk og socialt liv, der
kan højne deres generelle sundhed og livskvalitet.
Halsnæs Kommune har en stor ældrebefolkning, og det er vores klare vurdering, at vi i aftenskolen vil kunne bidrage
til kommunens allerede igangværende arbejde med at bistå denne gruppe af mennesker.

Førende aldringsforskere har i mange år snakket varmt for den gavnlige effekt af at holde krop og hjerne i gang i
alderdommen. Dette for at øge de ældres fysiske og mentale sundhed og dermed på både kort og langt sigt at
mindske eller helt undgå helbredsmæssige skavanker og sygdom.
Aftenskolen er et oplagt sted at få motioneret begge dele. Her tilbydes et godt og rart sted at møde ligesindede i faste
og trygge rammer.
Med vores brede udvalg af både almene og hensyntagende bevægelseshold, kan vi tilbyde ugentlig motion guidet af
dygtige og veluddannede lærere til både fysisk velfungerende og personer der har særlige behov og ønsker.
Gennem vores aktiviteter knyttes gode og ofte varige bånd deltagerne imellem, som i mange tilfælde munder ud i nye
venskaber og øget livskvalitet.
Den dynamik og kontakt der skabes på vores hold viser sig gang på gang at være en gave for deltagerne, hvorfor
mange også bliver ved med at komme igen, sæson efter sæson.

På trods af at vi i Hundested Aftenskole gør alt hvad vi kan for at holde priserne på vores kurser nede, har flere
pensionister efterspurgt tilskud. Vi har allerede en del pensionister på vores hold, men det er vores klare vurdering at
flere vil komme til, såfremt de kan få tilbud om tilskud fra kommunen.
Bestyrelsen for Hundested Aftenskole foreslår, at der ydes et tilskud på f.eks. 30% af deltagergebyret. Borgeren kan
søge tilskud til flere kurser, dog med et maksimalt samlet tilskud på f.eks. 800 kr. pr. borger pr. kalenderår. Tilskuddet
tilbydes alderspensionister tilmeldt folkeregistret i Halsnæs Kommune.

Vi håber meget at man i Halsnæs Kommune vil se nærmere på sagen, og glæder os til at høre fra jer.
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