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1 (Åben) Kaptajn I. P. Jespersen Klan, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2015-11846

Resumé
Kaptajn I. P. Jespersen Klan 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
Kaptajn I. P. Jespersen Klan er åben for mænd over 50 år, som ønsker at bevare og styrke legeme 
og sjæl med forbillede i Kaptajn I. P. Jespersen stavgymnastiksystem samt at dyrke socialt 
samvær.

Foreningen har pt. 31 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 er bosiddende i Gentofte Kommune.

Vedtægterne for Kaptajn I. P. Jespersen Klan lever op til kommunens og folkeoplysningslovens 
krav, og Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Kaptajn I. P. Jespersen Klan opfylder 
kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Kaptajn I. P. Jespersen Klan godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at 
foreningen vil være berettiget til at søge om vederlagsfrit at få stillet lokaler til rådighed og 
medlemstilskud fra regnskabsåret 2015 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Klan 160515_GF_Referat (724493 - EMN-2015-13633)
2. Vedtægter Klanen (724492 - EMN-2015-13633)
3. Budget 2015 (724491 - EMN-2015-13633)
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2 (Åben) Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen, idræt og motion fra 
skovshoved Triathlon Klub
 
Sags ID: EMN-2015-00538

Resumé
Skovshoved Triathlon Klub søger Udviklingspuljen, idræt og motion om 30.000 kr. til etablering af 
en ungdomsafdeling i klubben. På grund af triathlonsportens popularitet oplever klubben et 
stigende antal henvendelser fra børn og unge, som ønsker at prøve kræfter med triatlonsporten. 
Klubben vægter det sociale højt – det skal være sjovt at dyrke triathlon, og der skal være plads til 
alle niveauer. Klubbens mål er at få fat i 40 nye medlemmer, som skal træne frem mod klubbens 
første ungdomsmesterskab i august 2016. 
Rekrutteringen skal ske via annoncer i Villabyerne, på Dansk Triathlon Forbunds hjemmeside og 
gennem dialog med frafaldne medlemmer inden for svømme- og cykelsporten. 

Midlerne fra udviklingspuljen skal bruges til trænerlønninger i opstartsperioden, hvor der ikke er 
udøvere nok til at dække omkostningen samt til låneudstyr og annoncering. 

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 69.000 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:

Løn: (en træner får 200 kr. i timen)
Svømmetrænere 28.200 kr.
Cykeltrænere 17.500 kr.
Løbetrænere   11.250 kr.

Låneudstyr:
4 cykler á 3000 kr. 12.000 kr.
Våddragter 2 stk. á 750 kr.   1.500 kr.

Rekrutteringsannoncer:
Dansk Triathlon Forbund   2.000 kr.
Villabyerne   5.000 kr. 

I alt 77.250 kr.

Klubbens kontingent er på 1.200 kr. 

Vurdering
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Skovshoved Triathlon Klub ønsker med etableringen af en ungdomsafdeling at tiltrække børn og 
unge til klubben, hvilket fint rammer Gentofte Kommunes mål om at skabe øget mulighed for 
begynderidræt i alle aldre samt styrkelse af ungdomsarbejdet.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Skovshoved Triathlon Klubs ansøgning på 30.000 imødekommes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. budget til opstart af ungdomsafdeling.docx (767134 - EMN-2015-00538)
2. Skovshoved Triathlon Klub Ungdom - Budget 2015-2016.xlsx (767133 - EMN-2015-00538)
3. Ansøgningsskema til Udviklingspuljen (5) - 06.10.15.pdf (767132 - EMN-2015-00538)
4. Ungdomsafdeling i Skovshoved triatlon klub august 2015 - 1.docx (767135 - EMN-2015-
00538)

3 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debatarrangementer 2014
 
Sags ID: EMN-2015-16333

Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2014 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. 

Baggrund
Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mer/mindreudgifterne 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 pct.), samt 
debatarrangementer (10 pct.), jvf. vedlagte to bilag.

For tilskudsåret 2014 ser de samlede resultater ud som følger:
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Undervisning (90 procent)
Mindreudgifter 1.152.602
Merudgifter -220.003
Resultat 932.599

Debat (10 procent)
Mindreudgifter 26.972
Merudgifter -415.462
Resultat -388.490

Samlet
Undervisning 932.599
Debat -388.490
Samlet resultat 544.108

Vurdering
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning 
og debatarrangementer 2014 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2014 
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Regnskab for undervisning 2014 (772127 - EMN-2015-16333)
2. Regnskab for debatarrangementer 2014 (772128 - EMN-2015-16333)

4 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2016
 
Sags ID: EMN-2015-16333

Resumé
Fordelingen af budgetrammen til undervisning og debatarrangementer 2016 for oplysningsforbund 
sker med udgangspunkt i udgifterne for 2014. På den baggrund forelægges 
oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2016. 

Baggrund
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Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på den faktiske udbetalte lærer- og lederløn i 
tilskudsregnskaberne for 2014 ganget med følgende brøker:

Almen undervisning: 1/3
Instrumentalundervisning: 5/7
Handicapundervisning: 7/9

Vurdering
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de budgetterede fordelingstal til undervisning og 
debat i 2016 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven § 11 stk. 4 m.fl.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med ansøgning om tilskud for 
2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Fordeling af undervisningstilskud 2016 (772131 - EMN-2015-16333)

5 (Åben) Lokaletilskudsregnskab 2014
 
Sags ID: EMN-2015-16333

Resumé
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2014 for 
oplysningsforbundene. 

Baggrund
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem. 

Restpuljen på 178.398 kr. fordeles blandt følgende oplysningsforbund, som har haft merudgifter til 
lokaler i 2013: FOF Gentofte, FOF København, Ryg- og Yogaskolen, Gigtskolen.

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.

Vurdering
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Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab år 2014 
opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At lokaletilskudsregnskabet for år 2014 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 
Beløbet til fordeling af restpulje 2014 til de aftenskoler med merudgifter til lokaler i 2014 er 
angivet forkert i dagsordenspunktet og skal rettelig være 198.775,09 kr. 

Bilag
1. Regnskab for lokaler 2014 (820528 - EMN-2015-16333)

6 (Åben) Fordeling af lokaleudgifter 2016
 
Sags ID: EMN-2015-16333

Resumé
Oplysningsforbundenes ansøgning om tilskud til lokaludgifter 2016 sker med udgangspunkt i 
regnskabstallene for 2014. Fordelingstal for lokaletilskud år 2016 samt forhåndstilsagn om 
ydelsesdækning for brug af lokaler forelægges hermed.

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud på 4.081.280 kr. inkl. moms for tilskudsåret 
2016.  

I henhold til Folkeoplysningslovens § 22 stk. 2 afholder kommunen eventuelle udgifter til lys, varme 
og rengøring ved benyttelse af lokaler m.v., som tilhører kommunen. Fem oplysningsforbund har 
ansøgt om ydelsesdækning for i alt 462.445 kr. inkl. moms til lys, varme og rengøring i regionale 
og kommunale lokaler. 

På baggrund af de indkomne lokaletilskudsansøgninger og de faktiske afholdte lokaleudgifter i 
2014, er der udarbejdet forslag til fordelingstal for lokaletilskud 2016. Det budgetterede 
lokaletilskud for år 2016 på i alt 2.487.000 kr. inkl. moms kan efter vedtagelsen udmeldes med 
fradrag af lovbundne udgifter til ydelsesdækning.

Vurdering
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstallene for lokaletilskud for 2016 
opfylder kravene, jf. Folkeoplysningsloven.
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Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At fordelingstal for lokaletilskud, forhåndstilsagn samt ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Fordeling af lokaletilskud 2016 (772132 - EMN-2015-16333)

7 (Åben) PEAS-regnskab 2014
 
Sags ID: EMN-2015-16333

Resumé
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) for 2014, hvorefter de hermed forelægges.

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 Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til folkeoplysningsudvalget:

At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2014.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 
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Bilag
1. Regnskab PEAS 2014 (772129 - EMN-2015-16333)

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Orientering om Krævebrev fra GKK.
2. Orientering om Notat om brug af offentlige midler på det Folkeoplysende område. 

Mailen med vedhæftede bilag genudsendes med deadline for kommentarer til den 
3. december. 

Bilag

9 (Lukket) Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 

Sags ID: EMN-2015-03796 
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