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Side 3 

1 (Åben) Oplæg om Gentofte Svømmeklubs ungdomshold ved Christian Toft 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04989 

 

Resumé 

Christian Toft, klubchef i Gentofte Svømmeklub, holder et kort oplæg om de erfaringer, klubben har 
gjort sig med etablering af et ungdomshold.  

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget bevilligede på deres møde den 4. september 2018, punkt 2, midler til, at 
Gentofte Svømmeklub kunne etablere et ungdomshold for svømmere, som gerne vil fortsætte med 
at dyrke konkurrencesvømning, men ikke længere har det rette niveau eller lyst til at svømme på 
elitært plan, men som stadig gerne vil deltage i stævner og være en del af klubfællesskabet. 
  
Tilbuddet blev målrettet fastholdelse af unge i aldersgruppen 15-18 år, og ambitionen var at 
rekruttere 10 svømmere det første år. Der skulle tilknyttes kompetente trænere til holdet, og det var 
også tanken at videreuddanne svømmerne, så de på sigt kan indgå i undervisningsafdelingen i 
klubben. Svømmerne blev tilbudt træning fem gange om ugen, med et krav om 80 % fremmøde. 
Til sammenligning svømmer klubbens elitehold ni gange om ugen med forventning om tæt ved 100 
% fremmøde.  
På mødet vil Christian Toft fortælle om klubbens erfaringer med etablering af ungdomsholdet.  
 

 

 

Indstilling 

Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Christian Tofts oplæg tages til efterretning. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilag 

  
. 
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2 (Åben) Visitkortmodellen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04853 

 

Resumé 

Gentofte Kommunes tilskudsregler giver mulighed for, at folkeoplysningsforbundene kan søge om 
tilskud til voksenundervisning, og at de frivillige folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til 
frivilligt foreningsarbejde for børn og unge under 25 år. 
 
Der findes andre kommuner, herunder København, som har tilskudsregler, der giver mulighed for, 
at folkeoplysningsforbund kan søge om tilskud til hold med børn og unge under 25 år, og at 
frivillige foreninger kan søge om tilskud til undervisning af voksne. 
 
Det indstilles, at de forskellige tilskudsmodeller drøftes.  

 
Baggrund 

Folkeoplysningslovens § 5 stk. 1 fastsætter, at folkeoplysende foreninger (aftenskoler og frivillige 
folkeoplysende foreninger) kan tilbyde både voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde for 
børn og unge.  
 
Det fremgår af folkeoplysningslovens § 11 stk. 1, at kommunalbestyrelsen fastsætter en 
tilskudsmodel med udgangspunkt i lokale forhold, og i § 33 stk. 9, at kommunen fastsætter 
nærmere regler for tilskud inden for folkeoplysningslovens områder. 
 
Gentofteordningen beskriver kommunens model for tilskud til de folkeoplysende foreningers 
frivillige folkeoplysende arbejde, og kommunens retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning beskriver kommunens tilskud hertil. 
 
I Gentofte Kommune kan folkeoplysningsforbundene godt have hold for børn og unge, men der 
kan ikke søges kommunalt tilskud hertil. De frivillige folkeoplysende foreninger kan også godt have 
hold med undervisning af voksne, men kan ikke søge tilskud hertil. 
 
I Københavns Kommune har man vedtaget den såkaldte Visitkortmodel, som giver aftenskoler 
mulighed for at søge tilskud til hold for børn og unge under 25 år. Dette tilskud skal søges efter 
kommunens regler for tilskud til det folkeoplysende foreningsarbejde. Visitkortmodellen giver på 
samme måde de frivillige folkeoplysende foreninger mulighed for at søge om tilskud til 
undervisning af voksne, idet dette tilskud skal søges efter kommunens regler for 
voksenundervisning. I Københavns Kommune foregår tilskud inden for rammen af hvert 
tilskudsområde for sig. 
 
Foreninger eller aftenskoler, der driver begge typer af folkeoplysende aktiviteter, skal således søge 
om tilskud under hver af de to tilskudsordninger med de forskellige ansøgningsterminer, der er for 
de to ordninger.  
 
Ifølge Københavns Kommune er der 3-4 aftenskoler, der søger om tilskud til hold for børn og unge. 
Det drejer sig f.eks. om hold med undervisning i musik. Der er ligeledes 3-4 frivillige foreninger, der 
søger om tilskud til voksenundervisning. Det drejer sig f.eks. om hold med undervisning, der kan 
føre frem til duelighedsprøve i sejlads. 
 
Gentofte Kommunes aktivitetstilskud til det frivillige foreningsarbejde består af en pulje, der 
fordeles til foreningerne forholdsmæssigt på grundlag af deres opkrævning af medlemskontingent 
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fra medlemmer under 25 år. Betaling for deltagelse på forskellige hold i foreningen indgår ikke i 
denne kontingentberegning.   
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Visitkortmodellen drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Drøftet. 

 
Bilag 

  
. 
 
 

3 (Åben) Ansøgning fra KDY til udviklingspuljen idræt og motion 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05097 

 

Resumé 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har modtaget en ansøgning fra Kongelig Dansk Yachtklub 
(se bilag) om støtte på 27.500 kr. til hhv. udvikling og afholdelse af et trænerkursus til foilende 
sejlads.  
 

 
Baggrund 

Kongelig Dansk Yachtklub har indkøbt en ny bådetype – ”foilende joller”. Foilende sejlads er 
relativt nyt i Danmark, og derfor udbyder Dansk Sejlunion på nuværende tidpunkt ikke en 
træneruddannelse.  
Klubben har et behov for at få uddannet trænere og vil derfor selv udvikle materiale og afholde et 
kursus for kommende trænere, så klubben er klar til den kommende sæson i 2020.  
 
De ansøgte midler skal bruges til følgende: 
 

Udvikling af undervisningsmateriale  3.000 kr. 

Indkøb af materiale 1.400 kr.  

Brug af joller og ribs 12.600 kr.  

Lønudgifter til instruktør 10.500 kr.  

Udgifter i alt 27.500 kr. 

 
Deltagerbetalingen vil være på 550 kr. per kursist, som skal dække forplejning.  
 
Folkeoplysningsudvalget har tidligere valgt at støtte lønudgifter med maksimalt 225 kr. pr. time. 
Fritid har derfor været i telefonisk kontakt med ansøger, og det er blevet klart, at undervisningen i 
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alt andrager 28 timer, hvorfor den maksimale støtte til underviseren højst kan andrage kr. 6.300,-. 
Ansøger har dog bedt om at få dækket underviserens transportudgifter på kr. 1.000,-. 
Samlet søges derfor kr. 24.300,-.  
 
Der er i 2019 afsat 166.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion, og der er d.d.166.000 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. 
 
Vurdering 
 
Kongelig Dansk Yachtklub ønsker med foilende sejlads at tiltrække nye sejlere til klubben. Det er 
erfaringen at foiling specielt tiltrækker unge, hvorfor Fritids vurdering er, at ansøgningen falder i 
tråd med fokusområdet: at ”skabe gode rammer for indsatser, der tilgodeser nye behov” i 
kommunens idræts- og bevægelsespolitik. 
 
 
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Kongelig Dansk Yachtklubs ansøgning om støtte imødekommes med kr. 24.300,-. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Folkeoplysningsudvalget besluttede at støtte Kongelig Dansk Yachtklub med kr. 11.700. 

 
Bilag 

1. Ansøgning fra KDY til udviklingspuljen (3142452 - EMN-2019-05097) 

 
 

4 (Åben) Fremtidens idrætsfaciliteter 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05108 

 

Resumé 

Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet har afsluttet projektet ”Fremtidens 
Idrætsfaciliteter”, og projektets resultater og anbefalinger fremlægges til drøftelse for 
Folkeoplysningsudvalget. 

 
Baggrund 

Med baggrund i at kommunerne er den største bidragsyder til befolkningens idræt gennem tilskud 
til og etablering af idrætsanlæg, har Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet igennem perioden 2016-2019 arbejdet med 
forsknings- og formidlingsprojektet ”Fremtidens Idrætsfaciliteter”. Projektet er mundet ud i vedlagte 
rapport (se bilag). 
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Med projektet har forskerne bag undersøgelsen ønsket at undersøge idrætsanlæggenes 
organisering, styring og ledelse, og hvordan disse forhold spiller ind på, hvor godt 
idrætsanlæggene fungerer. Projektet har været inddelt i tre faser, hvor fase 1 beskæftigede sig 
med organisering, styring og ledelse, fase 2 med idrætsanlæggenes ”præstationer” ift. benyttelse, 
brugertilfredshed og fysisk tilstand og fase 3 med et dybdegående casestudie af otte idrætsanlæg. 

Fra Folkeoplysningsloven har vi reglerne om, at kommunerne vederlagsfrit skal stille deres lokaler, 
herunder idrætsanlæg, til rådighed for de folkeoplysende foreninger eller give tilskud til 
foreningernes egne eller lejede anlæg. Kommunen stiller således rammen til rådighed, mens 
foreningerne står for indholdet, dvs. aktiviteterne. 

Siden kommunalreformen er flere og flere kommuner blevet opmærksomme på, hvordan 
idrætsanlæg kan bruges mere og af flere. I undersøgelsen er der således bl.a. fokuseret på 
booking af anlæg kontra den reelle brug, samt hvordan kommunerne i praksis har arbejdet med at 
invitere andre brugergrupper ind. 

Undersøgelsen har vist, at mange forhold fungerer godt i danske idrætsanlæg, der er høj 
brugertilfredshed og anlæggene er i god fysisk tilstand. På negativsiden er, at der i mange 
idrætsanlæg er betydelige mængder af ledig tid. 

Forskningsprojektet er mundet ud i otte anbefalinger, tre til kommunerne, to til anlægsbestyrelser 
eller områdeansvarlige i kommuner og tre anbefalinger til ledere af idrætsanlæg. 

De otte anbefalinger lyder: 

1. Eksekver på en idrætsfacilitetspolitik, der har fokus på at servicere flere forskellige 
målgrupper 

2. Kommuner bør sikre kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg 

3. Kommuner bør være opmærksomme på fordelene ved decentral ledelsesstruktur 

4. Opstil klarere forventninger og sørg for god opfølgning og kommunikation 

5. Definer et ledelsesrum, og giv lederne mulighed for at agere i det 

6. Formuler en strategi for, hvordan ”offentlig værdi” skabes og dokumenteres i forhold til alle 
brugere 

7. Igangsæt handlinger, der fokuserer på at øge anlæggets benyttelse – og for andre end 
foreninger 

8. Udfordr eksisterende tidsskemaer og historisk bestemte benyttelsesmønstre. 

I rapporten er endvidere opgivet nøgletal om ledelse, styring og organisering af idrætsanlæg. 

Således er Gentofte Kommune kendetegnet ved at have mange kommunalt drevne anlæg, mens 
Vestdanmark er kendetegnet ved at have mange selvejede/foreningsdrevne anlæg.  

Brugsmønsteret i idrætsanlæggene er kendetegnet ved at: 

- være foreningsdomineret 

- lidt flere mænd end kvinder bruger anlæggene 
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- især aldersgruppen 7-24 år bruger idrætsanlæggene flittigt 

- brugertilfredsheden er høj 

- den overvejende del af brugerne (ca. 80 %) kommer for at dyrke idræt. 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid Indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ”Idrætsanlæggenes Fremtid” drøftes. 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Drøftet. 
 
 

 
Bilag 

1. Fremtidens Idrætsfaciliteter (3148475 - EMN-2019-05108) 

 
 

5 (Åben) Forretningsorden for Facilitetsudvalget 2020 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05278 

 

Resumé 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger ændringsforslag til forretningsorden for 
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune. 

 
Baggrund 

Facilitetsudvalgets forretningsorden blev godkendt på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 11. 
maj. 2016. Facilitetsudvalget har på seneste møde den 26.september 2019 udarbejdet et forlag til 
justeringer af forretningsordenen. 
 
Ændringerne er suppleringer eller ændringer i forhold til  

- repræsentation  
- stemmeret 
- indkaldelse til møder 
- mulighed for at få et emne behandlet 
- afvikling af møder 
- kommentarer til sekretariatet efter møder 

 
Forslaget til ny forretningsorden er vedlagt som bilag. 
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Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At godkende de foreslåede vedtægtsændringer 

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Anbefales til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. 

 
Bilag 

1. Forretningsorden for Facilitetudvalget 2020 (3155982 - EMN-2019-05278) 

 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00854 

 

Resumé 

Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
for Folkeoplysningsudvalget. 

 
Baggrund 

 
 

 Information om udendørs træningsanlæg ved Maglegård (Hartmannsvej 24) 
Gentofte LIV har sammen med Gentofte Kommune sammensat et udendørs 
træningsanlæg til gavn og glæde for nærliggende skoler, ungdomsuddannelser, foreninger 
og byens borgere.  
Aktivitetsbanen indeholder styrketræning, 100 m løbebane, balancebomme, OCR bane, 
samt rammer for socialt ophold.  
Aktivitetsbanen opføres af Elverdal, og der var byggestart d. 17. september 2019 med  
aflevering i uge 42. Indvielse af anlægget vil være primo november 
 
 

 Information om Aktivt Efterår 
Aktivt Efterår var endnu en gang succes med deltagelse af 624 børn fordelt på 27 
forskellige hold. 

 
Dette års hit var endnu en gang musik og computer, fodbold camp, ridning, udspring og 
svømning m.m. 

 
Link til program for Aktivt Efterår 2019 

Sidste år deltog der 766 børn på Aktivt Efterår. 
Nedgangen skyldes at der er færre og færre foreninger, der byder sig til Aktiv Ferie og dette 
giver dermed færre pladser vi kan tilbyde. 

http://viewer.zmags.com/publication/a1a3fdeb#/a1a3fdeb/1
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Manglende tilmelding fra foreningerne skyldes at vores tilskudssystem til Aktiv Ferie ikke 
helt kan dække foreningens udgifter når de deltager men til gengæld kan de hverve en 
masse nye medlemmer som er formålet med Aktiv Ferie. 

 
 

 Ny kunstgræsbane ved GVI (Mosebuen 28 B). 
Der er anlagt en ny kunstgræsbane med belysning ved Gentofte - Vangede Idrætsforenings 
anlæg. Banen er med til at skabe mere liv og aktivitet i og omkring GVI – især nu, hvor de 
kolde og mørke måneder nærmer sig. 
 
 

 Nyhedsbrevet NYT  
Børns og Skole, Kultur, Unge og Fritid udsender ca. fire gang årligt et fælles nyhedsbrev til 
Børneudvalget, Skoleudvalget og Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget.  
Vedlagt som bilag er den del af nyhedsbrevet, der henvender sig til Kultur-, Unge-, og 
Fritidsudvalget for september 2019. 
 

 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning.  
 
Opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen holder næste stormøde den 7. november 2019 
kl. 17.00 i Byens Hus på Hellerupvej 24.  
 
En invitation med tilmelding udsendes i næste uge.  

 
Bilag 

1. NYT til KUF september 2019  (3158184 - EMN-2019-00854) 
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