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1 (Åben) Disc Golf Gentofte, godkendelse af folkeoplysende forening 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02477 

 

Resumé 
Disc Golf Gentofte 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. 
 
Disc Golf Gentofte vil udbrede kendskabet til disc golf gennem tilrettelagt træning, etablering af 
disc golf baner af international standard samt afholdelse af turneringer.  
 
Med udgangspunkt i det sociale liv ønsker Disc Golf Gentofte tillige at engagere medlemmerne i at 
tage aktiv del i og medansvar for klubbens aktiviteter og udvikling. 
 
Foreningen blev stiftet 29. april 2020 og har 5 medlemmer, der alle er over 25 år.  
 
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at være hjemmehørende i kommunen.  
 
Foreningens vedtægter, referat af den stiftende generalforsamling samt bestyrelsesoversigt og 
budget er vedlagt som bilag. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurdere samlet, at Disc Golf Gentofte opfylder kravene til at 
være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Referat af stiftende generalforsamling DG Gentofte (3430600 - EMN-2020-02477) 

2. Vedtægter for DG Gentofte (Disc Golf Gentofte) (3430601 - EMN-2020-02477) 

3. Bestyrelsesoversigt DG Gentofte (3430602 - EMN-2020-02477) 

4. Budget 2020 DG Gentofte (3430603 - EMN-2020-02477) 
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2 (Åben) Orientering om corona-situationen på det folkeoplysende område  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02642 

 

Resumé 
I forlængelse af nedlukningen af al ikke-kritisk aktivitet i landets kommuner fra den 12. marts 2020 
og den følgende gradvise kontrollerede genåbning fra den 15. april gives på mødet en mundtlig 
status på den aktuelle Corona-situation på det folkeoplysende område. 

 
Baggrund 
Nedlukning 
Regeringen igangsatte onsdag den 12. marts 2020 vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse 
udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Herunder at kommunerne skulle lukke al ikke-kritisk aktivitet 
ned. Gentofte Kommune fulgte naturligvis anbefalingerne nøje, lukkede en lang række aktiviteter 
og sendte mange medarbejdere på hjem enten med eller uden arbejde. 
 
Genåbning 
Statsministeren meddelte på sit pressemøde den 6. april 2020, at Regeringen fra den 15. april vil 
åbne daginstitutioner, skoler og fritidsordninger for børn fra 0. – 5. klasse samt specialtilbud som 
en del af den gradvise, kontrollerede genåbning af Danmark. I ugen efter påske kunne 1.000 
medarbejdere derfor igen møde op på vores skoler og dagtilbud, som takket være en kæmpe 
indsats og et flot samarbejde mellem skoler, institutioner, kultur og fritidsområdet, forvaltning, 
forældre og faglige organisationer, kunne tage imod de mindste børn. Den 18. maj blev 
genåbningen udvidet til også at omfatte 6.-9. klasserne. I børneinstitutioner og i skoler har der ikke 
været tilstrækkeligt med plads eller lokaler til at holde den fornødne afstand. Derfor har Gentofte 
kommune lånt klublokaler og spejderhytter, ligesom Gentofte Sportspark og Kildeskovshallen 
været anvendt til at huse børneinstitutioner og skoler.  
 
På Folkeoplysningsudvalgets møde gives en mundtlig status på Corona-situationen på 
det folkeoplysende område. 
 
Nedenfor er de væsentligste tiltag oplistet: 
 
 
Tiltag på fritidsområdet 
Fritid er i løbende dialog og kontakt med foreninger og klubber i kommunen. Jf. opfordring 
fra Kulturministeriet d. 31. marts vedr. tilskud til foreninger og aftenskoler har Fritid dels 
informeret foreninger om muligheden for at få fremrykket deres medlemstilskud, dels 
informeret alle aftenskoler om, at de i 2020 vil få samme tilskud, som hvis deres aktiviteter 
ville have været afholdt. Nedgang i aktiviteter pga. COVID-19 vil således ikke få 
konsekvenser for tilskuddets størrelse. 
 
Aftenskolerne har jf. Bekendtgørelse nr. 446 af d. 20. april fået mulighed for at søge 
kompensation hos Staten for mistet deltagerbetaling, trods aflysning af undervisning. 
 
Alle indendørs idrætsanlæg er lukkede. Dette gælder også Kildeskovshallens 
svømmeafdeling. 
 
En række udendørs idrætsanlæg været lukket af hensyn til Covid-19 smittespredning. 
Det har drejet sig om kunstgræsbanerne ved Ordrup Skole, Ordrup Bibliotek, HIK, GVI, SIF og 
B1903, samt Gentofte Sportsparks skateanlæg, atletikanlæg og de udendørs træningsstationer 
(BKO’er), der er opstillet flere steder i kommunen, lige som der blev opsat skiltning ved en række 
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legepladser og rekreative områder med budskabet om, at myndighedernes påbud om at holde 
afstand også gælder i det fri.  
 
De udendørs træningsstationer er fortsat lukkede, trods åbningen af udendørs idræt.  
Fritid har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Nordsjællands Politi om genåbning af 
træningsstationerne, men mangler fortsat at få endeligt svar herpå. 
 
Der er åbnet for, at medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og uden nævneværdig 
menneskelig kontakt, kan genoptage deres arbejde som normalt. 
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand mv. skal fortsat respekteres. 
 
Det betyder, at opgaver som fx vedligeholdelse af grønne områder, naturpleje, 
vejreparationer o.l. er blevet genoptaget i muligt omfang, idet eksempelvis biler ikke kan 
deles af flere personer. 
 
Udendørs idrætsgrene uden kropskontakt er blevet delvist genåbnet d. 21. april 2020 på 
baggrund af udmelding fra DIF og DGI, der har været i dialog med regeringen og 
Sundhedsstyrelsen om vilkårene for genåbeningen.  
Fra den 14. maj blev der lempet på kravene, således at fysisk kontakt ved udendørs idræt er tilladt. 
For at aktiviteten skal kunne foregå, er det væsentligt, at Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger 
overholdes. 
Klubhuse, omklædnings- og badefaciliteter og spejderhytter skal forblive lukkede. Man skal altså 
komme og gå omklædt til og fra sin idræt. 
 
Idræts- og spejderaktiviteter skal foregå i grupper med maksimalt ti personer, og såfremt der er 
flere grupper, skal der være god afstand mellem grupperne.  
 
Tiltag på spejderområdet 
Spejdergrupperne har været underlagt de samme retningslinjer som det øvrige folkeoplysende 
område. Spejderhytterne har ikke været taget i brug og al aktivitet har skulle foregå udendørs, med 
overholdelse af forskrifter for hygiejne og afstand.  
 
For at understøtte afholdelse af spejderaktiviteter i perioden har spejdergrupper fået mulighed for 
at søge spejderrumspuljen til eventuelle ekstraomkostninger ved f.eks. at montere udendørs 
håndvaske ved spejderhytter eller indkøb af ekstra grej til sommerlejre.  
 
Spejderrumspuljen har været ekstraordinært åben for ansøgninger, hver trup har kunne søge 
maksimalt 7.500 kr. ekskl. moms med en medfinansiering på 30 %. 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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3 (Åben) Puljeoversigt - forbrug  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02667 

 

Resumé 
Folkeoplysningsudvalget orienteres informeres om forbrugte midler for puljerne i idræt og Fritid.  
 

 
Baggrund 
Puljer i Idræt og Fritid: 
 
Eventpuljen:  
Puljen yder tilskud til foreninger, den selvorganiserede idræt og kommercielle aktører, der ønsker 
at gennemføre idræts- og motionsrelaterede events. 
 
Spejderrumspuljen: 
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af spejdernes hytter i Gentofte 
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til materiel som er en forudsætning for, at en aktivitet kan 
gennemføres. 
 
Klubrumspuljen: 
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklubbers anlæg i Gentofte 
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til faste installationer og inventar (herunder 
specialinventar), som er en forudsætning for, at en aktivitet kan gennemføres. 
 
Eliteidrætspuljen: 
Puljen har til formål at støtte atleter/hold som har kvalificeret sig til at deltage i internationale 
turneringer og stævner. 
 
Talentudviklingspuljen: 
Puljen yder støtte til 12 lokale talenter med henblik på at hjælpe dem med at udvikle deres 
sportslige potentiale. 
 
Puljen for talentudviklingsmiljøer: 
Puljen yder støtte til idrætsforeninger der ønsker at styrke talentmiljøet i foreningen.  
Det kan for eksempel være uddannelse af trænere, forældre og udøvere i specifikke færdigheder til 
gavn for klubbens samlede talentmiljø. 

 

Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning: 
Puljen 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. Der ydes også tilskud til etablering af partnerskaber med det formål at 
skabe nye /flere aktiviteter eller administrative samarbejder samt til organisering af små grupper, 
klubber og foreninger i en fælles organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger. 
 

 

Vedlagt som bilag er en oversigt over forbruget på puljerne per dags dato. 
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Puljeoversigt FOU maj (3442165 - EMN-2020-02667) 

 

4 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen, idræt, fritid og folkeoplysning fra Gentofte Volley

  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02668 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har modtaget en ansøgning fra Gentofte Volley om 
støtte på 30.000 kr. til et idrætsprojekt på ungdomsuddannelserne (4 gymnasier og et HF) i 
Gentofte Kommune.  
 

 
Baggrund 
Gentofte Volley ønsker at indgå et samarbejde med ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune 
om at få flere unge i alderen 15-20 år til at være fysisk aktive med volleyball som udgangspunkt. 
Volleyball er et socialt og tilgængeligt spil, og Volleyball Danmark har haft succes med at udbrede 
spillet til teenagere, især piger.  
 
Gentofte Volley og fritidsafdelingen har været i dialog med lærere på ungdomsuddannelserne, og 
de har alle vist interessere for et samarbejde.  
Målet er at mindst 20 unge i projektperioden begynder at spille volleyball i mindst en time om ugen 
på uddannelsesstedet (uden for idrætsundervisningen) eller i en selvstændig klub eller 
interessegruppe uden for uddannelsesstedet. 
 
En række andre formål søges også opfyldt i forbindelse med projektet: 
 

 Forbedring af sociale kompetencer hos de unge 

 Dannelse af forpligtende fællesskaber blandt de unge 

 Forbedring af undervisningen i volleyball i faget idræt på uddannelserne  
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Samarbejdet mellem Gentofte Volley og ungdomsuddannelser vil blive fastlagt individuelt, men 
fælles for alle vil være, at der vil blive etableret fast volleyballaktivitet for de elever, der melder sig 
én gang om ugen umiddelbart efter skoletid på hver af de 5 ungdomsuddannelser. Derudover vil 
følgende områder kunne indgå i aftalerne: 
 

 Ledelse af volleyballmoduler på gymnasierne/HF 

 Interesseforløb med volleyball som ”supplerende studietid” 

 Adgang til topvolleyballkampe hos Gentofte Volley 

 Oplæg før topvolleyballkampe 

 Efteruddannelse for idrætslærere 

 Interne volleyballstævner på gymnasierne 

 Gentoftemesterskabet i gymnasievolleyball 

 Konsulentbistand til forbedring af volleyballfaciliteter og -rekvisitter 

 ”Frivillig volleyball” på gymnasierne 

 Organisation og kommunikation 
 
Klubben har opstillet følgende budget: 
Honorar til instruktører (200 timer á 213,00 kr)   kr. 42.600 
Anskaffelse af volleybolde (50 stk. á 550,00 kr.)    kr. 27.500 
Anskaffelse af støtter og net til to haller (8 sæt á 3.200 kr.)  kr. 25.600  
I alt      kr. 95.700 
 
Klubben har søgt midler fra Nordeafonden, så alle udgifter i projektet kan dækkes. Hvis disse 
midler samt midler fra Gentofte Kommune ikke er tilstrækkelige, vil anskaffelser af bolde, støtter og 
net kunne undlades. 
Modtager Gentofte Volley mindre end kr. 42.600 i samlet støtte, vil projektet blive gennemført i 
mindre omfang. 
 
Der er i 2020 afsat 169.000 kr. til Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning og der er d.d. 
169.000 kr. tilbage i puljen. Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet 
med kommunale tilskud. Der ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag. 
 
Vurdering 
 
Gentofte Volleys ønske om hhv. at få flere unge til at være fysisk aktive på 
ungdomsuddannelserne og at rekruttere dem til klubben passer godt ind i et af Idræts- og 
bevægelsespolitikkens indsatsområder, som handler om, at understøtte fællesskaber der skaber 
glæde, tiltrækker, favner og fastholder. 
 
 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Gentofte Volleys ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale beløb, kr. 30.000. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 

Bilag 
1. Ansøgning fra Gentofte volley (3442687 - EMN-2020-02668) 

2. Ansøgning fra Gentofte Vollay (3442682 - EMN-2020-02668) 

3. Budget Gentofte Volley (3442691 - EMN-2020-02668) 

 

5 (Åben) Demokrati på det folkeoplysende område  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03012 

 

Resumé 
Folkeoplysningsudvalget (FOU) besluttede på mødet d. 26.2.2020 at arbejde videre med 
demokrati på det folkeoplysende område. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (KUF) har på det 
seneste møde d. 29.4.202 drøftet Folkeoplysningsudvalgets arbejde med demokrati.  
På mødet drøftes procesplan for det kommende arbejde med demokrati på det folkeoplysende 
område.  
 

 
Baggrund 
FOU har på to møder drøftet demokrati og valgt at fortsætte drøftelserne. På mødet d. 26.2. blev 
der arbejdet i grupper med forskellige temaer. 
Følgende temaer blev berørt: Transparens i bestyrelsen arbejde, deltagelse i generalforsamlinger, 
øgning af mængden af frivillige, børns mulighed for at deltage i foreningsdemokratiet, 
foreningssamvirkernes arbejde med demokrati samt kommunale tiltag. I den efterfølgende 
plenumdiskussion blev den videre proces drøftet, og der var enighed om, at der er god tid til 
processen, men også at der skal være en deadline for arbejdet. 
KUF drøftede FOUs demokratidrøftelser på KUFs møde d. 29.4.2020. I dialogen rejstes bl.a. 
spørgsmål om hvilket formål og mål FOU har med drøftelserne. KUF ønsker at følge processen og 
skal involveres, inden et evt. produkt formidles uden for FOUs kreds. 
 
På FOUs møde d. 16.5.2020 lægges op til, at udvalget drøfter en proces for det kommende 
arbejde, herunder  
Hvad er formålet? 
Hvad er målet? 
Hvilke deadline er der for arbejdet? 
Hvilket produkt skal drøftelserne evt. munde ud? 
Skal interessenter uden for udvalget involveres og i så fald hvem, hvordan og hvad? 
(foreningssamvirker, foreninger, eksterne m.fl.) 
Udvikling af møde- og procesplan for arbejdet 
Skal KUF involveres udover at se resultatet af arbejdet og i så fald, hvordan? 
 
 

Indstilling 
Indstilling. 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
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At procesplan for arbejdet med demokrati på det folkeoplysende område drøftes. 

 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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