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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Folkeoplysningsudvalget  
Referat åben 

Mødedato 21. juni 2011 
Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Udvalgsværelse 1 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
18.30 

Tilstede: Søren B. Heisel, Thomas Pihl Christensen, Keld 
Grinder Hansen, Anne-Marie Sejer, Tom Nordvi 
Jensen, Kate Skavin, Jan Louis Carstens, Katja 
Salomon Johansen, Jytte Larsen, Per Bjarvin 

Fraværende: Mogens Vad (Afbud.), Dorte Simon (Afbud, suppleant 
Mitzi Reinau deltog.) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  21. juni 2011 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Gentofte Motion søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening. 
2 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion 2011 (GBK, SIF, 

CBK) 
3 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen, idræt og motion (HIK Pigefodbold) 
4 Ny Folkeoplysningslov 
5 Vidar Fritidsforening søger godkendelse som folkeoplysende forening 
6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2011 
 
1  Åbent         Gentofte Motion søger om at blive godkendt som folkeoplysende 
forening. 
 
017771-2011 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte kommune, således at de er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens 
medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Gentofte Motion søger om at blive godkendt som folkeoplysende foreningen således, at de på sigt 
kan blive berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 

Foreningen er hjemmehørende i kommunen på formandens adresse og blev etableret den 12. april 
2011. 

Deres formål er at fremme motion i gentofte gennem flere forskellige aktiviteter, herunder træning 
og events. 

Foreningen har pt. ingen medlemmer udover foreningens bestyrelse på 5 personer som alle er 
bosiddende i Gentofte kommune og over 25 år. 

Kan umiddelbart ikke fremlægge budget da alt er på frivillig arbejdskraft. 

Forenigen har søgt om optagelse i Dansk Triatlon Forbund. 

  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder folkeoplysningsudvalget krav for at være en 
folkeoplysende  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningudvalget: 

At foreningen Gentofte Motion godkendes som en folkeoplysende forening, således at foreningen 
fremover kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 
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Beslutninger 

Godkendt.  
Folkeoplysningsudvalget bemærker at foreningen på stiftende generalforsamling ikke har 
valgt revisor. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Referat af stiftende generalforsamling 
 Vedtægter for Gentofte Motion 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2011 
 
2  Åbent         Ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion 2011 (GBK, 
SIF, CBK) 
 
026877-2011 
 
 
Resumé 

Gentofte Badminton Klub, Skovshoved Idrætsforening (SIF Badminton) og Charlottenlund 
Badminton Klub vil i den kommende sæson - dvs. fra september 2011 til april 2012 - arrangere 
fælles træninger for klubbernes børn og unge med profilen Peter Gade som instruktør. Klubberne 
ansøger i den forbindelse om et tilskud på 30.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt og motion. 

Samarbejdet om fællestræning med Peter Gade skal være klubbernes fælles udgangspunkt for et 
øget samarbejde fremadrettet. 

Det skal samtidig fungere som en afprøvning af den fælles træning, så klubberne efterfølgende 
kan vurdere, om det giver mening, og om det er muligt at gå sammen om en permanent fælles 
træneransættelse. Peter Gade afslutter sin karriere efter OL 2012, og han har derefter stor 
interesse i at blive engageret i de tre badmintonklubber i Gentofte som træner for børn og unge. 

Træningerne afvikles på skift i de tre klubbers badmintonhaller, og tilskuddet anvendes primært til 
aflønning af Peter Gade. GBK, SIF og CBK skyder selv tilsammen 30.000 kr. i projektet, ligesom 
der vil være brugerbetaling på ca. 800 kr. pr. spiller for sæsonen 2011-2012. 

 
Baggrund 
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Der er i 2011 afsat 235.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf der resterer 120.000 kr. 
som uforbrugte midler. 

Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye motions- og 
idrætsaktiviteter samt arrangementer, der har fokus på rekruttering. Der gives ikke tilskud, hvis den 
ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale midler. Der ydes højest 30.000 kr. i tilskud 
pr. år pr. projekt. 

 
Vurdering 

Initiativet til dette nye samarbejde mellem de tre badmintonklubber i Gentofte Kommune giver på 
sigt en lang række udviklingsmuligheder for sporten lokalt. Klubberne kan i fællesskab skabe et 
unikt tilbud til børn og unge med en kendt idrætsprofil i spidsen. Samarbejdet er desuden tænkt 
som en platform til at få defineret yderligere samarbejdsområder fremadrettet. 

I kommunens idræts- og bevægelsespolitik er der fokus på teenageres deltagelse og fastholdelse i 
et aktivt idrætsliv. Dette projekt giver mulighed for, at teenagerne kan finde inspiration hos et kendt 
idrætsnavn som Peter Gade, hvilket kan være med til at understøtte fastholdelsen af børn og unge 
i sporten. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ansøgningen fra GBK, SIF og CBK imødekommes med 30.000 kr.  

 
Beslutninger 

Vedtaget.  
 
Samarbejdet skal beskrives og præsenteres for Børn, Unge og Fritid. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion (GBK, SIF, CBK) 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2011 
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3  Åbent         Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen, idræt og motion (HIK 
Pigefodbold) 
 
026956-2011 
 
 
Resumé 

På landsplan er fodbold den hurtigst voksende idrætsgren for piger, og HIK Pigefodbold har 
tilsvarende oplevet en stor vækst de seneste år. For at kunne give alle piger et kompetent tilbud er 
HIK Pigefodbold gået sammen med B93 for at skabe de bedst mulige rammer og en god platform 
for de piger i teenagealderen, der brænder for fodbold. 

I den forbindelse søger HIK Pigefodbold om 30.000 kr., som primært skal bruges på træner- og 
instruktørløn, samt til opbygning af den nødvendige organisation bag projektet. 

Aktiviteterne, der har til formål at sikre fastholdelse af så mange piger som muligt, kommer til at 
foregå på både Svanemølleanlægget, HIKs anlæg og på Gentofte Stadion. 

Team Copenhagen (Københavns Kommunes eliteorganisation) har ydet støtte på 40.000 kr. til 
projektet på tværs af de to klubber. Team Copenhagens støtte er dog betinget af, at Gentofte 
Kommune støtter med et ligende beløb. Dermed vil klubberne få støtte fra Team Copenhagen, hvis 
denne ansøgning fra HIK imødekommes. 

 
Baggrund 

Der er i 2011 afsat 235.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf der resterer 120.000 kr 
som uforbrugte midler. 

Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye motions- og 
idrætsaktiviteter samt arrangementer, der har fokus på rekruttering. Der gives ikke tilskud, hvis den 
ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale midler. Der ydes højest 30.000 kr. i tilskud 
pr. år pr. projekt. 

 
Vurdering 

Især blandt unge piger er der i teenageårene et stort frafald i idrætsdeltagelsen. Der er behov for, 
at idrætsforeningerne fokuserer på dette område og iværksætter konkrete tiltag og aktiviteter, som 
kan fastholde pigerne. 

Rekruttering og fastholdelse af unge indgår som et vigtigt indsatsområde i Gentofte Kommunes 
idræts- og bevægelsespolitik. 

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 

At HIK Pigefodbolds ansøgning imødekommes med 30.000 kr. 

 
Beslutninger 

Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion (HIK Pigefodbold) 
 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion (HIK Pigefodbold, bilag) 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2011 
 
4  Åbent         Ny Folkeoplysningslov 
 
026948-2011 
 
 
Resumé 
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ny Folkeoplysningslov. Folkeoplysningsudvalget orienteres 
herved og på mødet om loven.  
 
Baggrund 

Som bilag er vedlagt ændringerne til Folkeoplysningsloven som blev vedtaget i Folketinget den 1. 
juni 2011. 

Børn, Unge og Fritid udarbejder i samarbejde med Jura en orientering til 
Folkeoplysningsudvalget. Orienteringen vil have særlig fokus på lovens konsekvenser for Gentofte 
Kommune. Konsekvenser som den nye lov måtte få for Folkeoplysningsudvalgets arbejde vil blive 
behandlet på de kommende møder i 2011. 

 
Vurdering 
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Børn, Unge og Fritid vil på Folkeoplysningsudvalget møde den 21. juni orientere udvalget om 
lovens konsekvenser for Gentofte Kommune. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget:   

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 

Vedtaget.  
 
På mødet udleverede Børn, Unge og Fritid et notat, der beskriver indholdet af den nye 
Folkeoplysningslov.  
Notatet medsendes referatet. 
 
Folkeoplysningsudvalget sammenfatter et bilag til Kultur- og Fritidsudvalget.  
Bilaget medsendes referatet til kommentering.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Lov om ændring af Folkeoplysningsloven 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2011 
 
5  Åbent         Vidar Fritidsforening søger godkendelse som folkeoplysende forening 
 
027334-2011 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens 
medlemmer under 25 år.  
 
Baggrund 
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Vidar Fritidsforening søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening således, at de på 
sigt kan blive berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit samt søge medlemstilskud jfr. 
Gentofte-ordningen samt lovpligtigt lokaletilskud.  

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte kommune, nærmere betegnet på Vidar Skole, 
Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte og blev etableret den 9. juni 2011. 

Foreningens formål er at drive aktiviteter indenfor gamle danske håndværksfag (såsom skosyning, 
bogbinding og smedje), idræt (såsom spyd, diskos, højde- og længdespring, fægtning og 
brydning), musik, dans og drama, for børn og forældre tilknyttet Vidar Skolen samt at fremme den 
enkeltes og forældrefællesskabets netværk og trivsel. 

Foreningen forventer at have 131 medlemmer til musikaktiviteter og 75 medlemmer til 
forældreaktiviteter, hvoraf de 66 børn der er bosiddende i Gentofte Kommune for skoleåret 
2011/12. 

Det forventes at aktiviteterne afvikles på Vidar Skolen. 

  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At foreningen Vidar Fritidsforening godkendes som en folkeoplysende forening, således at 
foreningen fremover kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit og søge medlemstilskud jfr. 
Gentofte-ordningens gruppe 1, som indeholder foreninger, der fortrinsvis foregår på kommunens 
privatskoler. Foreningen vil herefter være tilskudsberettiget fra godkendelsesdatoen. 

 
Beslutninger 

Godkendt.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
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Bilag 
 Vidar Fritidsforening indsender ansøgning om godkendelse som forening 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2011 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
003093-2011 
 
 
Beslutninger 

Orientering om Aktiv sommer 2011, pt. er 1.719 børn tilmeldt.  
 
Gentofte Kommune har indgået aftale med Gentofte Svømmeklub om svømme aktiviteter.  
 
Næsten alle foreninger har indsendt "tro og love erklæring" om indhentelse af 
børneattester.  
 
Gentofte Trampolinklub lukker.  
 
Gentofte Kommune er i dialog med Danmarks idrætsforbund og Sammenslutningen af 
idrætsforeninger i Gentofte, om at udvikle tiltag der gør nemmere at være frivillig. Her 
forventes den fortsatte udvikling af Forenings Genvej at indgå. 
 
Invitation til konference om ny Folkeoplysningslov blev omdelt på mødet.  
 
Formand for Haludvalget, Jan Carstens meddeler at fordelingen for den kommende sæson 
er på plads. 
 
Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte, inviterede på mødet, medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen til at deltage hos spejderne, på den Nationale Frivilligdag den 30. 
september.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
 


