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Side 3

1 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Kongelig Dansk Yachtklub
 
Sags ID: EMN-2015-00538

Resumé
Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) ønsker at etablere en sejladskonkurrence ”Gentofte Gym Match 
Cup” for kommunens fire gymnasier og søger derfor Udviklingspuljen, idræt og motion om 30.000 
kr. Målet med sejladsen er primært at tiltrække nye medlemmer til match race centret i KDY, men 
også at lære de unge om værdien af godt teamwork, kommunikation, glæden ved sejlads samt det 
at arbejde sammen for at nå et fælles mål. 

Hvert gymnasium har mulighed for at stille med et hold bestående af tre drenge og tre piger, som 
sammen med en professionel skipper skal lære at sejle bådtypen DS 37, hvorefter de skal sejle 
mod hinanden om trofæet. 

KDY går i dialog med fagrepræsentanterne for idrætsfaget, med henblik på at sejladsen og den 
forudgående træning kan foregå i idrætsundervisningen. 

Rent sikkerhedsmæssigt vil eleverne blive udstyret med redningsvest og de vil under sejladsen 
blive overvåget af en sikkerhedsinstruktør, som følger dem tæt i en gummibåd. 

De ansøgte midler skal bruges til leje af udstyr, honorar til professionelle skippere samt til 
projektledelse.  

Baggrund
Der er i 2015 afsat 257.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye 
motions- og idrætstiltag. Der er 97.000 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og 
idrætstiltag.

Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. Der 
ydes højest et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.

Klubben har oplyst følgende budget for projektet:

Leje af 12 både 7.200 kr.
Honorar til 12 skippere 8.400 kr.
Leje af 12 gummibåde 3.000 kr.
Projektledelse 50 timer 10.000 kr.
Grill 1.000 kr.
Pokal 400 kr.

Der opkræves ikke deltagergebyr.

Vurdering
KDY ønsker med etableringen af ”Gentofte Gym Match Cup” at tiltrække unge medlemmer til 
klubben hvilket fint rammer Gentofte Kommunes mål om, at styrke vores foreninger i deres arbejde 
med at rekruttere og fastholde unge i foreningerne.
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Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Kongelig Dansk Yachtklubs ansøgning imødekommes 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte Gym Match Cup - Ansøgning om tilskud.pdf (595984 - EMN-2015-00538)
2. Gentofte Gym Match Cup - budget.pdf (595985 - EMN-2015-00538)
3. Gentofte Gym Match Cup 2015 - posterskitse.pdf (595986 - EMN-2015-00538)

2 (Åben) Rockmusikkens venner i Gentofte, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2015-11846

Resumé
Rockmusikkens venner i gentofte har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening i 
Gentofte Kommune.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningsloven.

Godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at få stillet kommunale lokaler til rådighed, og 
de er berettigede til at søge om medlemstilskud til medlemmer under 25 år.

Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i Gentofte Kommune

Vurdering
Rockmusikkens venner i Gentofte er åben for alle med 3 års erfaring på et instrument, som ønsker 
at udvikle deres færdigheder i at spille rock, og som ønsker at spille sammen med andre.

Foreningen har pt. 18 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 er bosiddende i Gentofte Kommune.

Vedtægterne for Rockmusikkens venner i Gentofte lever op til kommunens og 
folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Rockmusikkens venner i 
Gentofte opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:
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At Rockmusikkens venner i Gentofte godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, så 
foreningen vil være berettiget til at søge om medlemstilskud fra regnskabsåret 2015 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Referat fra stiftende generalforsamling i foreningen.pdf (621314 - EMN-2015-13625)
2. Vedtægter for foreningen Rockmusikkens venner i Gentofte.pdf (621315 - EMN-2015-
13625)
3. Informationsoversigt med adresser på bestyrelse og supleanter samt medlemsdata.pdf 
(621316 - EMN-2015-13625)

3 (Åben) Copenhagen International School Sports Club, godkendelse af folkeoplysende 
forening
 
Sags ID: EMN-2015-11846

Resumé
Copenhagen International School Sports Club har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende 
forening i Gentofte Kommune

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningsloven.

De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at få stillet kommunale lokaler til rådighed, 
og de er berettigede til at søge om medlemstilskud til medlemmer under 25 år.

Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i Gentofte Kommune

Vurdering
Copenhagen International School Sporst Club er åben for alle, men har som primært formål at 
tilbyde de studerende på skolen mulighed for at blive excellente i de sportsgrene, som skolens 
sportsklub tilbyder.

Foreningen har pt. godt 10 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 er bosiddende i Gentofte Kommune.

Vedtægterne for Copenhagen International Sports Club lever op til kommunens og 
folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Copenhagen International 
Sports Club opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Copenhangen International Sports Club godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, 
således at foreningen vil være berettiget til at søge om medlemstilskud fra regnskabsåret 2015. 
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. CIS Meeting Minutes and Signatures.pdf (582572 - EMN-2015-11846)
2. CIS Articles of Association and Signatures.pdf (582571 - EMN-2015-11846)

4 (Åben) Orientering om ny politisk styreform i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2015-14537

Resumé
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har vedtaget en ny styringsvedtægt samt tilhørende 
nye politiske arbejdsformer. Den nye styrelsesvedtægt har betydning for organiseringen af det 
fremtidige politiske arbejde.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog d. 22. juni 2015 en ny styrelsesvedtægt samt 
nye politiske arbejdsformer gældende fra 1. august 2015. I praksis får det den konsekvens, at 
antallet af møder i de stående udvalg reduceres til fire årlige møder. 

Der oprettes i stedet otte opgaveudvalg med forskellige kommissorier. Når et opgaveudvalg 
arbejde er tilendebragt, oprettes et nyt opgaveudvalg med et andet kommissorium. 
Opgaveudvalgets medlemmer består af fem medlemmer fra kommunalbestyrelsen samt et antal 
borgere.  

Under opgaveudvalgte kan nedsættes arbejdsgrupper, der skal medvirke til at belyse et givent 
tema inden for kommissoriet. I hver arbejdsgruppe deltager repræsentanter fra opgaveudvalget 
samt forskellige ressourcepersoner, der kan medvirke til at kvalificere arbejdet. Læs om Ny 
Politisk arbejdsform på Gentofte Kommunes hjemmeside 

Formanden for Folkeoplysningsudvalget, Anne Hjorth, vil på mødet redegøre for de første 
erfaringer med at arbejde under den nye politiske arbejdsform.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

 At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2015-03796

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Lukket) Orientering om sagen mod Gentofte Karate Klub

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/ forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


