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Side 2

1 (Åben) Udvikling af demokratiet i de folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2019-04686

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har efterspurgt viden og indsigt i, hvordan man kan udvikle demokratiet i
de folkeoplysende foreninger. På mødet giver professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen,
sit bud på, hvordan man kan arbejde med demokratiet på det folkeoplysende område.

Baggrund
Gentofte kommune har en vision om at sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i
aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til
demokratiforståelsen. Dette er i tråd med folkeoplysningsloven, hvor det fremgår, at formålet med
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning er at
fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. I loven fremgår det også, at foreninger, der
tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal være demokratisk opbygget for at modtage
tilskud.
I Gentofte Kommune er der tidligere set eksempler på folkeoplysende foreninger i kommunen, hvor
bestyrelser har taget beslutninger, som ikke er til gavn for fællesskabet. Det er også et velkendt
problem og en udfordring for demokratiet og den folkeoplysende idé, at der generelt er et lavt
fremmøde til foreningers generalforsamlinger. Folkeoplysningsudvalget har derfor efterspurgt viden
og indsigt i, hvordan man kan udvikle demokratiet i de folkeoplysende foreninger.
Demokratiske udfordringer på det folkeoplysende område eksisterer ikke kun i Gentofte Kommune,
og i bilag 1 er beskrevet forskellige forhold om demokratiet på det folkeoplysende område.
På mødet vil Bjarne Ibsen, Professor og centerleder, Center for forskning i idræt, Sundhed og
Civilsamfund på Syddansk Universitet, holde oplæg om, hvordan demokratiet i de folkeoplysende
foreninger kan udvikles.
Bjarne Ibsen har i mange år forsket i idræt og civilsamfund og har skrevet artikler og rapporter om
foreninger og demokrati.

Indstilling
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At udvikling af demokratiet i de folkeoplysende foreninger drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forhold om demokratiet på det folkeoplysende område (3209845 - EMN-2019-04686)

2 (Åben) Modne Motionister, godkendelse af folkeoplysende forening

Side 3

Sags ID: EMN-2019-05718

Resumé
Modne Motionister har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte
Kommune.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som
lever op til folkeoplysningslovens krav.
De godkendte foreninger er berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.
Modne Motionister vil give modne mennesker et sted at mødes om forskellige former for motion
samt give medlemmerne indflydelse på og ansvar for klubben.
Foreningen har 54 medlemmer, hvoraf de 50 er bosiddende i Gentofte Kommune. Der er pt. ingen
medlemmer under 25 år.
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder
kravende om at være hjemmehørende i kommunen.
Foreningens vedtægter, referat af stiftende generalforsamling, bestyrelsesoversigt samt budget er
vedlagt som bilag.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Modne Motionister opfylder kravene til at
være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Modne Motionister godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Vedtægter - Modne Motionister (3195554 - EMN-2019-05718)
2. Referat af stiftende generalforsamling med budget - Modne Motionister (3195555 - EMN2019-05718)
3. Bestyrelsesoversigt - Modne Motionister (3195556 - EMN-2019-05718)

3 (Åben) Tilbagemelding fra modtager af støtte fra Udviklingspuljen for fritid og
folkeoplysning
Sags ID: EMN-2018-02543

Side 4

Resumé
Den nystartede Teaterforeningen Globen søgte i 2018 om støtte til opstartsudgifter.
GIF Idræt på tværs søgte i 2018 om støtte til understøttende aktiviteter for deres medlemmer.
Begge foreninger giver nu Folkeoplysningsudvalget en tilbagemelding.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet den 12. juni 2018, pkt. 2, en ansøgning fra
Teaterforeningen Globen, en nystartet forening drevet af forældre. Foreningen søgte om tilskud til
markedsføring med henblik på at tiltrække flere børn og unge og derved udvikle foreningen.
Teaterforeningen Globen modtog et tilskud på 16.000 kr.
Teaterforeningen Globen takker for støtten og giver nu en tilbagemelding på foreningens første år.
Midlerne fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning er blevet brugt på oprettelse af
hjemmeside, design af logo og professionel fotograf.
Teaterforeningen Globen er kommet godt i gang, har nu 100 medlemmer og har afholdt en stor
forestilling, En Skærsommernats drøm af Shakespeare.
Se mere om foreningen på deres hjemmeside https://teatergloben.dk/
Tilbagemeldingen er vedhæftet som bilag 1.
GIF Idræt på tværs søgte i 2018 om støtte til at give deres medlemmer mulighed for at deltage ved
idrætsarrangementer i lokalområdet. Formålet var at nedbryde barrierer og give medlemmerne et
kendskab til det almindelige foreningsliv. GIF Idræt på tværs modtog 3.600 kr. i støtte og har i løbet
af 2019 besøgt ni idrætskampe. Støtten fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning har bidraget
til det sociale sammenhold i foreningen og givet mulighed for aktiviteter, som medlemmerne ellers
ikke har ressourcer til at deltage i.
Tilbagemeldingen er vedhæftet som bilag 2.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At foreningernes tilbagemelding til tages til orientering.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Svar - Udviklingspuljen fritid og folkeoplysning, ansøgning fra teaterforeningen Globen
(3206765 - EMN-2018-02543)
2. Tilbagemelding fra Idræt på tværs (3209580 - EMN-2019-00055)

4 (Åben) Orientering om sammenlægning af puljer
Sags ID: EMN-2019-06233
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Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid orienterer Folkeoplysningsudvalget om sammenlægning af
”Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” og
omfordeling af en del af midlerne til Eliteidrætspuljen og Eventpuljen.

Baggrund
”Udviklingspuljen for idræt og motion” har indtil nu haft en størrelse på 166.000 kr., og
”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” har haft en størrelse på 100.000 kr. I år er der i alt
blevet ansøgt hhv. 11.700 kr. og 15.020 kr. fra de to puljer.
Eliteidrætspuljen har indtil nu haft en størrelse på 100.000 kr. og er helt forbrugt. Eventpuljen har
indtil nu haft en størrelse på 100.000 kr. og er helt forbrugt.
På bagrund af en samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet fremlagt for
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 30. januar 2019 (punkt 2) samt en generelt begrænset
mængde af ansøgninger til de to puljer, Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen
for fritid og folkeoplysning” har Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget besluttet at sammenlægge de to
puljer. Puljen har fået navnet ”Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning” og har en samlet
størrelse på 160.000 kr. Kriterier for den nye pulje er vedlagt som bilag 1.
Den overskydende del af midlerne, i alt 100.000 kr., er blevet omfordelt med 50.000 kr. til
Eliteidrætspuljen og 50.000 kr. til Eventpuljen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At tage orienteringen om sammenlægningen af puljer til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning (3224722 - EMN-2019-06233)

5 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende
voksenundervisning 2018
Sags ID: EMN-2019-05913

Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2018 vedrørende undervisning og
debatarrangementer. Dog med det forbehold, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede.
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Baggrund
Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt
debatarrangementer (10 procent). Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer
opkræves af Kommunen. Se bilag 1 og 2.
I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende retningslinjer for
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle
merudgifter af eventuelle mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrørende undervisning på 47.714 kr.
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning. Se bilag
3.
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber
for undervisning og debatarrangementer 2018 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget
At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2018
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Regnskab debat 2018 (3206319 - EMN-2019-05913)
2. Regnskab undervisning 2018 (3206320 - EMN-2019-05913)
3. Resultatopgørelse undervisning og debat 2018 (3206318 - EMN-2019-05913)

6 (Åben) Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2018
Sags ID: EMN-2019-05914

Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2018 for
oplysningsforbundene.

Baggrund
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger,
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem.
Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger.
Dog med det forbehold at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud,
samt at den fornødne dokumentation er til stede.
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Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede
lokaletilskudsregnskab år 2018 opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til
folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget
At lokaletilskudsregnskabet for år 2018 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Regnskab lokaler 2018 (3206324 - EMN-2019-05914)

7 (Åben) Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2018
Sags ID: EMN-2019-05916

Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere,
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2018, hvorefter de hermed forelægges
folkeoplysningsudvalget. Se vedlagte bilag.

Baggrund
I henhold til folkeoplysningslovens § 6, st. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte et tilskud på
25 pct. af kursusprisen for Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende
voksenundervisning i Gentofte Kommune, samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende
voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til folkeoplysningsudvalget
At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2018.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Regnskab PEAS 2018 (3206340 - EMN-2019-05916)
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8 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for oplysningsforbund
2020
Sags ID: EMN-2019-05917

Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2020 sker med
udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2018. På den baggrund forelægges
oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2020.

Baggrund
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2018 ganget med følgende brøker:
Almen undervisning: 1/3
Instrumentalundervisning: 5/7
Handicapundervisning: 7/9

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes
ansøgninger om tilskud for 2020.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling undervisningstilskud 2020 (3206358 - EMN-2019-05917)

9 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2020
Sags ID: EMN-2019-05918

Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til lokaleudgifter i 2020 sker med udgangspunkt i
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2018. Fordelingstal for lokaletilskud i 2020 samt
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed.

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2020. På
baggrund af de faktiske afholdte lokaleudgifter i 2018 fordeles lokaletilskuddet for 2020, og der
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning.
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2020 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven.
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Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling lokaletilskud 2020 (3206364 - EMN-2019-05918)

10 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2020
Sags ID: EMN-2019-05581

Resumé
Jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden afholder udvalget møde så ofte, formanden eller tre
medlemmer af udvalget finder det nødvendigt, dog møde mindst 1 gang i kvartalet.

Baggrund
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2020, ligesom
tidligere år holdes hver anden måned.
Onsdag den 26. februar kl. 17:00
Tirsdag den 28. april kl. 17:00
Onsdag den 16. juni kl. 17:00
Onsdag den 26. august kl. 17:00
Torsdag den 29. oktober kl. 17:00
Tirsdag den 15. december kl. 17:00

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At de foreslåede mødedatoer for 2020 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
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Dette dokument blev genereret af

Forhold om demokratiet på det folkeoplysende område
Om folkeoplysning
I daglig tale kan ’folkeoplysning’ dække over alt fra oplysningskampagner, voksenundervisning,
højskolebevægelsen, foreningsliv, idræt og demokratidannelse.
I mere snæver juridisk forstand er de folkeoplysende foreninger den gruppe af foreninger, der
modtager støtte gennem folkeoplysningsloven. Dvs. voksenundervisning i regi af bl.a. aftenskoler
samt frivilligt børne- og ungdomsarbejde i såvel idebestemte børne- og ungdomsforeninger som
idrætsforeninger.
Folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsloven er en rammelov, der beskriver betingelser og vilkår for at modtage tilskud til
de foreninger, der beskrives som folkeoplysende, frivillige foreninger.
Loven omfatter særligt to typer foreninger:



Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
Foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

De to foreningstyper refereres ofte til som hovedområde 1 og 2.
Hovedområde 1 omfatter aftenskolerne, der udbyder kurser, foredrag og andre aktiviteter, der ikke
er formelle og kompetencegivende, men frivillige og lystbetonede. Målet med at støtte denne type
voksenundervisning er traditionelt at hæve det generelle vidensniveau i samfundet og hjælpe den
enkelte til at forbedre sine livskompetencer.
Hovedområde 2 omfatter mange af de foreninger, borgerne i Danmark møder. Det er blandt andet
idrætsforeninger, spejderorganisationer samt politiske og religiøse ungdomsorganisationer. Målet
med at yde tilskud til denne type foreningsliv er traditionelt at styrke det lokale engagement,
borgernes evner til og erfaring med at indgå i demokratiske processer samt at støtte arbejdet med
børn og unge.
Ud over de to hovedområder har folkeoplysningsloven et særskilt afsnit med beskrivelse af
mulighederne for at give tilskud til daghøjskoler, ligesom den lægger rammerne for
folkeuniversitetet i Danmark.
Staten udstikker rammerne for loven, men overlader det til kommunerne og
kommunalbestyrelserne at fylde rammerne ud. Kommunerne skal således hver især prioritere, hvor
mange penge de vil bruge til folkeoplysningsområdet, og hvordan midlerne skal fordeles.
Hver kommune er forpligtet til at udarbejde en politik på området, der beskriver, hvad de
prioriterer, og hvordan deres tilskud fordeles.
Folkeoplysning i Gentofte Kommune
Gentofte Kommunens folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder til og med 2024.
Politikkens kendetegn og målsætninger blev revideret i 2019.
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til
borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Gentofte Kommunes opgave er
at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning,
de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.

Foreninger og demokrati
En større europæisk undersøgelse fra 2017 viser, at andelen af medlemmer i idrætsforeningerne,
som deltager i den årlige generalforsamling er lavest i Danmark sammenlignet med resten af
landene i undersøgelsen (Van der Roest 2017). I Danmark deltager 22% af medlemmerne i
generalforsamlingen. Til sammenligning deltager 35% medlemmerne i Norge og gennemsnittet for
alle landene er 42%.
En undersøgelse foretaget i 2010 med foreninger fra Fyn, Ærø og Langeland viser, at 32,7% af
idrætsforeningerne synes det er et stort problem, at for få medlemmer møder op til
generalforsamlingen (Ibsen 2013).
Nedenstående figur er fra rapporten ”Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk
deltagelse” og viser foreningernes tilslutning til to modstridende udsagn om demokratiets betydning
i foreningen, opdelt på fem foreningstyper (Ibsen 2015).

Følgende er et uddrag af konklusioner fra førnævnte rapport:


Deltagerne i de folkeoplysende foreninger og skoleformer synes selv, at de får meget ud
af at deltage i aktiviteterne og undervisningen, men de tillægger det især betydning i
forhold til deres fritidsinteresser; de engagerer sig forholdsvis lidt i sociale aktiviteter i
den pågældende forening eller aftenskole; de deltager i begrænset omfang i ’det lille
demokrati’; og forholdsvis få synes, at de gennem deres deltagelse har fået en større
viden om samfundslivet og er blevet mere engageret heri (se kapitel 4).



Organisationstypen, dvs. om det er et oplysningsforbund, en skoleforening, en forening
for politik eller identitet eller en aktivitetsforening, spiller en væsentlig rolle for
deltagelsen i ’det lille demokrati’, mens det har noget mindre betydning for deltagelsen i
’det store demokrati’.



Karakteren af involveringen i den folkeoplysende forening eller skoleform har stor betydning for, hvor meget den enkelte involverer sig i sociale aktiviteter og deltager i ’det
lille demokrati’, dvs. internt i foreningen eller aftenskolen, men har forholdsvis lille
betydning for deltagelsen i ’det store demokrati’.

Undersøgelsen ’Unge, foreninger og demokrati’ fra 2016 indkredser syv forhold, som har betydning
for de unges involvering i foreningsdemokratiet og som samtidig kan forklare forskellene derpå
mellem foreningstyper (Ibsen 2016):








Hvordan et medlem forstås eller defineres i den konkrete forening eller institution.
Medlemmernes indflydelse på aktiviteterne.
Om aktiviteten i foreningen dyrkes ’kollektivt’ eller primært ’individuelt’.
Hvilken betydning fælleskabet har i foreningen.
Om aktiviteterne i foreningen bygger på ideale holdninger og værdier.
Om der er en ’uformel’ indflydelsesstruktur i en ’formel’ ramme.
Om der sker en ’opdragelse’ til og tidlig involvering i ’det lille demokrati’.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Mia Schlichtkrull de Richelieu (mlcs)
18. november 2019 10:31
Mia Schlichtkrull de Richelieu (mlcs)
Svar - Udviklingspuljen fritid og folkeoplysning, ansøgning fra teaterforeningen
Globen

Fra: Kasper Friis Nilaus <kasper@nilaus.biz>
Sendt: 15. september 2019 17:45
Til: Mia Schlichtkrull de Richelieu (mlcs) <MLCS@Gentofte.dk>
Emne: Re: Svar - Udviklingspuljen fritid og folkeoplysning, ansøgning fra teaterforeningen Globen
Kære Mia
Sidste år i juni fik Teater Globen tildelt kr. 16.000 fra Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning.
Siden da har Teater Globen haft travlt. Vi er pt. oppe på ca. 100 medlemmer af teaterforeningen, og vi afholdt vores
første store forestilling i juni – en moderne fortolkning af Shakespeares En Skærsommernatsdrøm med ca. 100 børn
på scenen i løbet af forestillingen. Vi var så heldige, at borgmesteren overværede en af forestillingerne.
At starte en forening af den størrelse og det ambitionsniveau som Teater Globen har, kræver primært dedikation og
hårdt arbejde. Der har fra starten været en gruppe på 6-7 hårdtarbejdende forældre, som har brugt utallige timer
sammen med vores kunstneriske leder Signe Mynborg. Der er meget, der skal være styr på herunder, hjemmeside,
markedsføring, stiftelse af forening, ansættelseskontrakter, børneattester, lokaler, økonomi, kunstnerisk linje, osv. I
den forbindelse har det været afgørende at bestyrelsen har bestået af medlemmer med forskellige kompetencer udi
jura, økonomi, ledelse, markedsføring, kreative fag. Hvis der ikke havde været dette mix af kompetencer, ville det
have været væsentligt sværere.
Vi har også haft god hjælp fra Gentofte Kommune, som har bistået både med rådgivning om stiftelse af forening,
tildeling af lokaler på Munkegårdsskolen og økonomisk tilskud dels i form af Udviklingspuljen, dels fra det almindelige
kommunale tilskud. Vi takker meget for hjælpen, som vi stadig nyder rigtig godt af.
Midlerne fra Udviklingspuljen blev brugt til oprettelse af hjemmeside, design af logo og professionelle billeder til brug
på hjemmesiden www.teatergloben.dk.
Hvis der er behov for yderligere opfølgning af tildelingen, hører jeg det gerne.
Med venlig hilsen
Kasper Friis Nilaus
Bestyrelsesmedlem – Teater Globen
Tlf. 51577945
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Hermed en lille beskrivelse af, hvordan vi i GIF Idræt på Tværs har haft glæde af
beløbet vi fik fra Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning.
Da vi havde modtaget beløbet gik vi i bestyrelse i gang med at planlægge, hvilke sportsbegivenheder vi
skulle være tilskuere til. Vi valgte ud fra hvad vi mente foreningens medlemmer havde interesse i og hvilke
lokale idrætsbegivenheder der var mulige.
Vi mener selv at ”forløbet” har været en succes, da foreningens medlemmer har været rigtig glade for
denne mulighed. Vi har haft nogle hyggelige stunder, men det har også for nogle medlemmer givet en lyst
til at komme og støtte de andre klubber til kampe i fremtiden. Det har gjort meget for det sociale
sammenhold at tage ud i lokalsamfundet og deltage i aktiviteter sammen med andre. Det at entreen har
været gratis pga. puljepengene, har gjort at vi har fået medlemmer med som ellers ikke ville have haft
økonomisk eller mentalt overskud til at deltage.
Som et medlem sagde til håndboldkampen 11/3: ” Nøøj hvor er det fedt det her, i stedet for at sidde
derhjemme ser jeg nu min første håndboldkamp live sammen med jer”
Vi har deltaget i disse begivenheder:
17/1: Volleyball (herre, Gentofte – Marienlyst og kvinder, Gentofte – Fortuna Odense) 3 medlemmer
31/1: Badminton (GBK – Solrød) 2 medlemmer
19/2: Basketball (kvinder, SISU – Amager) 8 medlemmer
11/3: Håndbold (kvinder, HIK – Lyngby) 9 medlemmer
23/3: Fodbold (herrer, HIK – B93) 4 medlemmer
23/3: Futsal (herrer, Jægersborg – København) 3 medlemmer
23/4: Volleyball (DM finale herrer, Gentofte – Hvidovre) 7 medlemmer
21/9: Amerikansk fodbold (DM semifinale – Copenhagen Towers) 2 medlemmer
31/10: Fodbold (pokalkamp i Parken FCK-FCN) 9 medlemmer

Vi har løbende lagt billeder og tekst op på foreningens facebookside: www.facebook.com/GIF.IPT.
Vi har endnu ikke brugt hele beløbet men vi er i planlægningsfasen for kampe og sportsgrene vi gerne vil se
hen over vinteren
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Bilag 1
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning yder tilskud til folkeoplysningsområdet
samt idrætsforeninger, der vil afprøve nye aktiviteter. Der gives støtte til nye foreninger,
der har behov for starttilskud til at etablere sig under det folkeoplysende område,
aktiviteter for nye målgrupper, etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye
eller flere aktiviteter eller administrative samarbejder samt til organisering af små grupper,
klubber og foreninger i en fælles organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger.
Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalget, dog kan ansøgninger op til 10.000
kr. bevilliges af fritidsafdelingen. Der gives støtte til instruktørløn, materiel, markedsføring
og lokaleleje.
Udviklingspuljen er på 166.000 kr.
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Regnskab 2018 for debatarrangementer (10 procent puljen)
Gentofte Kommune, Økonomi

Tilskudstilsagn til
debatarrangementer
Oplysningsforbund
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
DOF Gentofte Yogaskole
MOF
Koncertforeningen
Godtvedforeningen
LOF Gentofte
DOF Det grønne område
I alt

72.234
267.182
248.964
13.126
8.045
5.044
1.151
529
6.826
4.800
627.900

Udgifter til
Mindreudgifter (som
Merudgifter
debatarrangementer, jf. opkræves af Gentofte
regnskaber
Kommune)
70.780
1.454
303.703
330.626
3.600
9.526
8.044
1
0
5.044
0
1.151
0
529
58.823
4.800
0
780.376
17.704

36.521
81.661

51.997
0
170.179
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Regnskab 2018 for undervisning (90 procent puljen)
Gentofte Kommune, Økonomi

Tilskudstilsagn til
undervisning
Oplysningsforbund
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
DOF Gentofte Yogaskole
MOF
Koncertforeningen
Godtvedforeningen
LOF Gentofte
DOF Det grønne område
I alt

650.106
2.404.638
2.240.680
118.132
72.403
45.393
10.358
4.759
61.432
43.200
5.651.100

Undervisningsudgifter jf. Mindreudgifter (som
Merudgifter
regnskaber
opkræves af Gentofte
Kommune)
654.771
2.586.840
2.416.799
147.224
64.652
7.751
51.658
13.182
5.833
26.599
34.833
38.070
5.130
6.005.628
47.714

4.665
182.202
176.119
29.092
6.265
2.825
1.074

402.242
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Resultatopgørelse for undervisning og debat 2018
Gentofte Kommune, Økonomi

Mindreforbrug
(90+10 procent
puljen)

Merudgifter 90
procent pulje

Fordelingsnøgle
(med udgangspunkt i
merudgifter for 90
procent pulje)

AOF
4.665
FOF Gentofte
182.202
FOF København
176.119
Gigtskolen
29.092
DOF Gentofte Yogaskole
7.751
MOF
6.265
Koncertforeningen*
2.825
Godtvedforeningen
1.074
LOF Gentofte
34.833
DOF Det grønne område
5.130
10 procent pulje samlet
17.704
I alt
65.418
402.242
*Koncertforeningen er i januar ved lønopgørelse opkrævet ikke forbrugt tilskud på 1.151 kr.

Mindreudgifter, som
Gentofte Kommune
udbetaler (90+10
procentpuljen)

1,2%
45,3%
43,8%
7,2%

759
29.632
28.643
4.731

1,6%
0,7%
0,3%

Ikke forbrugt tilskud, Resultatopgørelse for
som Gentofte
oplysningsforbund for
Kommune opkræver undervisning og
debat 2018
1.454

1.019
459
175

9.526
7.752
5.044
1.151
529
34.833
5.130

-695
29.632
28.643
-4.794
-7.752
-4.025
-691
-354
-34.833
-5.130

65.418

65.418

0
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Lokaleregnskab 2018
Gentofte Kommune, Økonomi

Fordelingstal for lokaletilskud 2018

Lokaletilskud 2018

Ydelsesdækning 2018
I henhold til folkeoplysningslovens § 22 stk. 2 for lys, varme og
rengøring i regionale/statslige lokaler. I 2018 er taksten 210 kr. pr.
time

Oplysningsforbund
AOF
FOF Gentofte
FOF København
DOF Gentofte Yogaskole
Gigtskolen
LOF Gentofte
I alt

*Fordelingspro- Tilsagn 2018
Afholdte
Mer-/eller
Godkendt
Udgifter, jf.
Mindreudgifter
Fordelingstal
cent 2018
mindreforbrug
bevilling til
udbetalinger
2018
(pct.) af den
(udbetalt primo lokaleudgifter
(fremgår af
2018,
jf.
ydelsesdækning
2018
samlede pulje
2018)
tilsagn for 2018)
regnskab
15,2%
330.846
995.542
-664.696
46,7%
1.016.098
2.205.965
-1.189.867
246.900
243.902
2.998
70,9%
36,8%
799.400
1.538.194
-738.794
25.100
20.931
4.169
7,2%
1,1%
24.865
46.080
-21.215
0,2%
3.620
3.620
60.420
66.156
-5.736
17,4%
0
15.750
11.025
4.725
4,5%
100,0%
2.174.830
4.785.781
(2.610.951)
348.170
342.013
6.157
100,0%

* Baseret på faktiske afholdte lokaleudgifter i 2016.
Fordeling af restpulje 2018 til aftenskoler med merudgifter til lokaler i 2018
Afholdte
Regnskabslokaleudgifter
forbrug i % af
2018, jf. regnskab summen kr.

AOF
FOF Gentofte
FOF København
DOF Gentofte Yogaskole
Sum i alt

995.542
2.205.965
1.538.194
46.080
4.785.781

20,80%
46,09%
32,14%
0,96%
100,00%

Fordeling af
mindreudgifter
2018

2.034
4.507
3.142
94
9.777
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Tilskudsregnskab PEAS 2018
Gentofte Kommune, Økonomi

Antal holddeltagere
P. Folke- og Førtidspensionister
AOF
FOF Gentofte
FOF København
LOF Gentofte
MOF
Ryg- og Yogaskolen
IOF
Gigtskolen
Gotvedforeningen
SUKA
Folke- og Førtidspensionister i alt

Antal undervisningstimer Samlet kursuspris

Andel i pct. af den
samlede kursuspris

Tilskud

436
3.030
1.493
46
15
13
4
107
13
43
5.200

8.148
74.558
52.362
975
795
368
1.043
2.005
47
2.245
142.546

399.043
4.201.077
1.930.270
81.140
5.456
18.100
34.720
121.871
12.350
79.443
6.883.469

99.761
1.050.269
482.568
20.285
1.364
4.525
8.680
30.380
1.950
19.860
1.719.641

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
24,93%
15,79%
25,00%

E. Efterlønsmodtagere
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
Efterlønsmodtagere i alt

27
190
22
5
244

433
5.653
697
120
6.903

24.106
285.564
56.605
6.965
373.240

6.027
71.391
6.401
1.741
85.560

25,00%
25,00%
11,31%
25,00%

A. Registrerede arbejdsledige
AOF
FOF Gentofte
LOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
Registrerede arbejdsledige i alt

20
100
2
44
1
167

247
2.558
34
1.213
18
4.070

15.901
123.326
2.607
48.160
1.400
191.394

3.975
30.831
652
12.040
350
47.848

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

10
20
4
34

177
678
97
952

10.008
24.740
4.335
39.083

2.502
6.185
1.084
9.771

25,00%
25,00%
25,00%

5.645

154.470

7.487.186

1.862.820

S. Studerende
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Studerende i alt

SAMLET RESULTAT
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Fordeling af undervisningstilskud 2020
Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund

AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
DOF Gentofte Yogaskole
MOF
Koncertforeningen
Godtvedforeningen
LOF Gentofte
DOF Det grønne område
Sum i alt
Reserveret regionalskoler
Samrådsfunktion
Budgetramme

Udmeldt
undervisningstilskud
2018 (90+10
procentpuljen)
722.340
2.671.820
2.489.645
131.257
80.448
50.436
11.509
5.288
68.258
48.000
6.279.001

Udmeldt
undervisningstilskud
for 90 procentpuljen i
2018
650.106
2.404.638
2.240.680
118.132
72.403
45.393
10.358
4.759
61.432
43.200
5.651.101

Regnskabstal for 90procentpuljen i 2018
(bruges til
fordelingstal 2020)
654.771
2.586.840
2.416.799
147.224
64.652
51.658
13.182
5.833
26.599
38.070
6.005.628

Indstilling til
procentfordeling af
undervisningstilskud
for 2020
10,90%
43,07%
40,24%
2,45%
1,08%
0,86%
0,22%
0,10%
0,44%
0,63%
100,00%

Indstilling til
undervisningstilskud 2020
(90+10
procentpuljen)
701.490
2.771.413
2.589.240
157.729
69.265
55.344
14.123
6.249
28.497
40.786
6.434.135
500.000
12.000
6.946.135
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Fordelingstal for lokaletilskud 2020
Gentofte Kommune, Økonomi

Lokaleudgifter 2020
Oplysningsforbund

Ydelsesdækning 2020

Afholdte lokaleudgifter Fordelingstal er
2018
baseret på afholdte
lokaleudgifter i 2018

Kr.
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Ryg- og yogaskolen
Gigtskolen
LOF Gentofte
I alt

Procent
995.542
2.205.965
1.538.194
46.080
0
0
4.785.781

20,80%
46,09%
32,14%
0,96%
0,00%
0,00%
100,00%

Det vedtagne budget Udbetalte beløb vedr.
reduceres med
ydelsesdækning 2018
lovbundne udgifter til
ydelsesdækning.
Indstilling til
fordeling 2020:
Udbetales à conto
468.461
1.038.036
243.902
723.811
20.931
21.683
0
66.156
0
11.025
2.251.991
342.014

Budget for lokaletilskud 2020 udgør: 2.598.994 kr. (2.261.125 kr. eksklusive moms).
Momsprocent: 14,9425

Den prisfremskrevne
timetakst er i 2020
beregnet til 214 kr.
Indstilling til
fordeling 2020:
Udbetales jf. bilag
253.756
21.777
0
60.000
11.470
347.003

