
GENTOFTE KOMMUNE

Referat af 
møde i

Folkeoplysningsudvalget

Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00
Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte

Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 19.08

Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch, Jeanne Toxværd, Poul Henning Jørgensen
(til kl. 18.45), Kate Skavin, Katja Salomon Johansen, Jytte Larsen, Dorte 
Simon, Sonja Minor Hansen, (Suppleanter) Leif Erritsø Nielsen, Bernadette 
Follmann, Linda Gry.

Fraværende: Tom Nordvi Jensen (Afbud), Per Plesner-Jacobsen (Afbud), Keld 
Grinder-Hansen (Afbud), Hanne Leth Grønne (Afbud)



Side 2

Indholdsfortegnelse

Folkeoplysningsudvalget

18-02-2015 17:00

1 (Åben) Opfølgning på revision af regnskaber for Ishockeyklubben Gentofte .................................3

2 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne..........................5

3 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne .......................6



Side 3

1 (Åben) Opfølgning på revision af regnskaber for Ishockeyklubben Gentofte

Sags ID: EMN-2015-03439

Resumé
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet d. 26. februar 2013 at udføre revision af 
ishockeyklubben Gentofte Stars regnskaber i perioden 2008-2012. Gentofte kommunes revisor, 
PricewaterhouseCoopers, har ikke kunnet gennemføre en egentlig revision, da bogføringen for 
perioden er bortkommet. Der er derfor alene tale om et revisionsnotat, hvori tre forhold er undersøgt.

PwC beder på baggrund af undersøgelsen Gentofte Stars om fremover at sikre backup af deres 
bogføring. Yderligere anbefales Gentofte Stars fremover at følge SKATs regler for udbetaling af 
godtgørelse til trænere og spillere.

Ud over ovenstående er PwC ikke stødt på forhold der indikerer, at Gentofte Stars ikke bruger 
tilskuddet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.” Videre konkluderer PwC: ”Vi har 
stikprøvevis undersøgt listerne uden bemærkninger. Det er vores opfattelse, at der er sket en korrekt 
fordeling af medlemmer over og under 25 år.”

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet d. 26. februar 2013 at udføre revision af 
ishockeyklubben Gentofte Stars regnskaber i perioden 2008-2012.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet d. 10. december 2014 at lade punktet udgå. 

I en længere periode ønskede Gentofte Stars ikke at aflevere dokumentation for deres regnskaber, da 
klubben ikke ønskede, at Forældre Foreningen fik indsigt i regnskaberne. Gentofte Kommune 
insisterede på at få dokumentationen stillet til rådighed, og efter et længere forløb blev det aftalt, at der 
kunne udføres revision. Gentofte kommunes revisor, PwC, kunne imidlertid ikke gennemføre 
revisionen, da Gentofte Stars bogføring var bortkommet pga. computernedbrud. PwC har derfor alene 
undersøgt følgende forhold:

 Anvender Gentofte Stars korrekt regnskabspraksis. 
 Har Gentofte Stars anvendt det kommunale tilskud i tråd med folkeoplysningsloven. 
 Har Gentofte Stars det antal medlemmer under 25 år, som der oplyses til kommunen.

Sammenfatningen i notatet indeholder tre konklusioner vedr. hhv. anvendt regnskabspraksis, om 
Gentofte Stars anvender deres tilskud i tråd med folkeoplysningsloven samt om Gentofte Stars har det 
antal medlemmer under 25 år, som oplyses til kommunen. 

I konklusionen vedr. anvendt regnskabspraksis angiver PwC, at Gentofte Stars generelt har gode 
procedurer for bilagsbehandling og ensartet konteringspraksis for regnskaberne i 2008-2012. 
Endvidere konkluderes, at Gentofte Stars bør sikre, at der fremover sker backup af bogføringsdata, da 
et computernedbrud har resulteret i manglende bogføringsdata for hele perioden. Endvidere kritiseres 
Gentofte Stars for at udbetalinger af trænergodtgørelse ikke sker i overensstemmelse med SKATs 
retningslinjer. Gentofte Stars har oplyst, at den fra 2013 følger SKATs retningslinjer.
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I konklusionen vedr. anvendelse af tilskud skriver PwC: ”Vi ikke stødt på forhold, der indikerer, at 
Gentofte Stars ikke bruger tilskuddet i tråd med folkeoplysningsloven. 
I konklusion vedr. antal medlemmer under 25 år skriver PwC: ”Gentofte Stars ajourfører listen med 
medlemsindbetalinger løbende. Listen bruges som grundlag for opgørelse af medlemstilskud fordelt 
på unge over og under 25 år. Vi har stikprøvevis gennemgået listerne uden bemærkninger. Det er 
vores opfattelse, at der er sket en korrekt fordeling af medlemmer over og under 25 år.

Vurdering
Idræt og Fritid vurderer, at Gentofte Stars ikke i tilstrækkelig grad har sikret forsvarlig backup af deres 
bogføring samt, at Gentofte Stars ikke har fulgt SKATs retningslinjer for udbetaling af godtgørelse til 
trænere og spillere. 

Idræt og Fritid vurderer på baggrund af revisionsnotatet, at Gentofte Stars regnskaber har været 
retvisende, at Gentofte kommunes tilskud til Gentofte Stars er blevet anvendt efter hensigten, og der 
derfor ikke er grundlag for at bede om tilbagebetaling af udbetalt støtte.

Indstilling
Fritid, Kultur og Unge indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

1. At der kræves, at Gentofte Stars fremover skal sikre tilstrækkelig backup af deres bogføring 
samt fremover skal følge SKATs retningslinjer for ubetaling af godtgørelse til trænere og 
spillere. Klubbens regnskab skal derudover hvert år fortsat tilgå Gentofte Kommune.

2. At Gentofte Stars ikke skal tilbagebetale de modtagne kommunale tilskud, da klubbens
regnskabspraksis i øvrigt har været tilfredsstillende, ligesom registrering af antallet af 
medlemmer over og under 25 år er gennemført korrekt. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Punkt 1, Vedtaget. 
Anne Hjorth (A), Ulrik Borch (C), Bernadette Follmann (FOF), Dorte Simon (DH-Gentofte), 
Leif Erritsø Nielsen (AOF) stemte for. 

Jytte Larsen (BUS), Linda Gry (SIG) stemte imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, i det Jeanne Toxværd (Ø), ”undrer sig over forløbet og 
begrundelserne for at Gentofte Stars ikke har afleveret regnskab for perioden 2008 – 2012, 
og har derfor rettet henvendelse til forvaltningen for yderligere dokumentation. Med 
udgangspunkt i at Gentofte Stars ikke har ønsket at aflevere regnskab for perioden 2008 –
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2012 burde det i referatet indskærpes at Gentofte Stars skal følges tæt i forhold til 
regnskabspraksis.”

Kate Skavin (SIG) og Katja Salomon Johansen (BUS) undlod at stemme

Poul Henning Jørgensen (FOF/HOF) deltog ikke under afstemningen.

Punkt 2, Vedtaget.
Anne Hjorth (A), Ulrik Borch (C) og Dorte Simon (DH-Gentofte) stemte for. 

Jytte Larsen (BUS), Linda Gry (SIG) stemte imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, i det ”Med udgangspunkt i at Gentofte Stars ikke har 
ønsket at aflevere regnskab for perioden 2008 – 2012, og Folkeoplysningsudvalget er oplyst 
at regnskabet for årene efterfølgende er bortkommet, giver det ikke mening at konkludere 
Gentofte Stars regnskabspraksis har været tilfredsstillende”

Kate Skavin (SIG) og Katja Salomon Johansen (BUS) Bernadette Follmann (FOF) og Leif 
Erritsø Nielsen (AOF) undlod at stemme.

Poul Henning Jørgensen (FOF/HOF) deltog ikke under afstemningen.

Bilag
 Bilag - Gennemgang af regnskab 2008-2012 Gentofte Stars 13 11 2014 (188500 - EMN-

2015-03439)

2 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-03796

Resumé
National vision for Folkeoplysningen

Kulturminister Marianne Jelved lancerede 22. november 2014 en National vision for Folkeoplysningen 
i Danmark. Visionen, der er udarbejdet sammen med aktørerne på området, tager udgangspunkt i 12 
kerneværdier, der er fælles for folkeoplysningen og dens aktiviteter i idrætsforeninger og kulturelle 
foreninger, politiske ungdomsforeninger, spejderorganisationer, aftenskoler, højskoler, aftenskoler 
med flere. Visionen er udarbejdet i tæt dialog med folkeoplysningens aktører. 

Den samlede vision findes på 
http://kum.dk/fileadmin/ImageVault/Publikationer/2014/Folkeoplysning-vision_nov14_.pdf

http://kum.dk/fileadmin/ImageVault/Publikationer/2014/Folkeoplysning-vision_nov14_.pdf
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Publikationen ”En national vision for folkeoplysningen i Danmark” blev omdelt på 

mødet. 

2. Der blev orienteret om Aktiv Vinter 2015, der deltog i år, i alt 550 børn, 
hvorimod der sidste år deltog der 536 børn. En oversigt over fordelingen af 
pladserne udsendes med referatet.

3. Dorte Simon (DH-Gentofte) ønsker et dagsordenspunkt på udvalgets næste 
møde d. 22. april 2015 vedr. Inklusion af handicappede i folkeoplysningen 
og en opfølgning på pilotprojektet fra 2013-2014, pjecen blev omdelt på 
mødet og udsendes med referatet. 

4. Kate Skavin (SIG) orienterede om Årets Idrætslederpris ved SIG onsdag 
den 25. februar i Gentofte Badmintonklub. 
Inden repræsentantskabsmødet afholdes reception i GBK fra kl. 18.00 til kl. 
19.00 i forbindelse med uddelingen af SIGs og Nordea Fondens 
Idrætslederpris: Årets Idrætsleder i Gentofte Kommune.
Ved SIGs repræsentantskabsmøde har vi den glæde at byde velkommen til 
Gentofte Kommunes nye direktør for Fritid, Kultur og Unge, Torben Frølich 
som glæder sig til en dialog med idrætten.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2015-03796


