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1 (Åben) Gentofte Fodbold Akademi, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2017-02926

Resumé
Gentofte Fodbold Akademi 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 folkeoplysningsloven.

De godkendte foreninger er berettigede til:
- vederlagsfrit at få stille kommunale lokaler til rådighed
- at søge om medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

Gentofte Fodbold Akademi ønsker at tilbyde lokalområdets børn og unge samt øvrige 
børnefodboldspillere mulighed for udviklende træning i forskellige fodboldaktiviteter. Foreningen vil 
have fokus på børne- og ungdomsarbejdet, herunder særligt på de yngste medlemmer, som skal 
sikres et højt aktivitetsniveau, der kan fremme den enkeltes sundhed og trivsel samt godt 
fællesskab og positivt samvær.

Foreningen er dannet af fem medlemmer over 25 år, som udgør foreningens bestyrelse, fire af 
disse er bosiddende i Gentofte Kommune. 

Målet for det første år er at tiltrække ca. 75 medlemmer under 25 år.

Vurdering
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravene i forhold til at være hjemmehørende i kommunen.

Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Fodbold Akademi opfylder kommunens krav for 
at være en folkeoplysende forening i kommunen. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Fodbold Akademi godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Vedtægter for GFA Opdateret 28.06.17 (1901707 - EMN-2017-02926)
2. Bestyrelsesmedlemmer (1851273 - EMN-2017-02926)
3. GFA Revisor (1851267 - EMN-2017-02926)
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4. GFA Budget for sæson 2017-2018 (1851268 - EMN-2017-02926)

2 (Åben) Tuborg Yachtklub, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2017-01470

Resumé
Tuborg Yachtklub 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 folkeoplysningsloven.

De godkendte foreninger er berettigede til:
- vederlagsfrit at låne kommunale lokaler 
- at søge om medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

Tuborg Yachtklub ønsker at skabe rammer og fællesskab om fritidsaktiviteter indenfor sejlsport 
samt motion i vinterhalvåret i form af f.eks. bordtennis, som bidrager til velvære for krop og sjæl.

Foreningen har 57 medlemmer, hvoraf de 38 har bopæl i Gentofte Kommune. Der er pt. ingen 
medlemmer under 25 år.

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravene i forhold til at være hjemmehørende i kommunen.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Tuborg Yachtklub opfylder kommunens krav for at være 
en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Tuborg Yachtklub godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Punktet blev udsat til udvalgets næstkommende møde. 

Bilag
1. Ansøgning om godkendelse af Tuborg Yachtklub efter folkeoplysningsloven ... (1793770 - 
EMN-2017-01470)
2. Bestyrelsesmedlemmer 2017 (1793769 - EMN-2017-01470)
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3. Refarat generalforsamling 2017 S28C-117033007040 (1793764 - EMN-2017-01470)
4. T Y Budget for året 201707042017 (1800520 - EMN-2017-01470)

3 (Åben) Udfordringer for det frivillige folkeoplysende arbejde i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2017-03377

Resumé
På mødet d. 5.4.2017 bad Folkeoplysningsudvalget om at få en drøftelse af udfordringerne ved det 
frivillige folkeoplysende arbejde i kommunen. 

Baggrund
Der findes ikke en selvstændig undersøgelse af det frivillige arbejde i Gentofte Kommune, men der 
er lavet landsdækkende undersøgelser om det frivillige arbejde, hvori foreningerne i Gentofte 
indgår, blandt andet har Syddansk Universitet i 2011 undersøgt forskelle og ligheder i det frivillige i 
arbejde i de forskellige kommuner (Rapport om frivilligt arbejde). Af undersøgelsen fremgår det, 
som også tidligere undersøgelser har vist, at frivilligheden i idrætsforeninger er stabil, men også at 
det ikke nødvendigvis er nemt at rekruttere nye frivillige ledere. Af undersøgelsen fremgår det 
også, at foreninger i Hovedstadsregionen har større tendens til at honorere instruktører/trænere, 
end det er tilfældet i provinsen. Honorering af bestyrelsesarbejde, udvalgsposter o.l. er sjældent 
over hele landet.

Som et biprodukt af undersøgelsen har den ene forfatter i et oplæg angivet fem forslag til at 
rekruttere frivillige (Rekruttering af frivillige). De fem forslag lyder:   
1. Drop negativiteten 
2. Involver medlemmerne 
3. Åbn foreningen op 
4. Læg en plan – lav en strategi 
5. Uddeleger opgaverne

Det er forvaltningens erfaring fra samarbejdet med de frivillige ledere, at der er tale om ildsjæle, 
der bruger endog meget tid på deres hobby, og at der er tale om stor uegennyttig indsats. Specielt 
er posterne som formand og kasserer ofte meget arbejdskrævende. Formænd og kasserere i 
Gentofte Kommune sidder i gennemsnit på deres post ca. 6,5 år, hvilket er tæt på 
landsgennemsnittet. Det giver ifølge undersøgelsen god kontinuitet, når bestyrelsesmedlemmer 
ikke skiftes på hver eneste generalforsamling, samtidig med at en vis udskiftning sikrer fornyelse.

Fritid har tidligere i forbindelse med Frikommuneforsøget forsøgt at få afprøvet, om det var muligt 
at hjælpe foreningerne med de administrative byrder ved at delfinansiere en ansat til at stå for det 
administrative, men de tre forsøg er alle strandet på foreningernes manglende villighed til at 
medfinansiere. 

Fritid har i indeværende år delvist digitaliseret booking såvel som indrapportering af medlemstal og 
ansøgningsproceduren for medlems- og lokaletilskud, hvilket på sigt meget gerne skal reducere 
den administrative byrde for foreningerne.

Med den nye politiske styreform i Gentofte Kommune, hvor der nedsættes opgaveudvalg med 
borgere og politikere, er det også blevet muligt for idrætsledere at søge indflydelse i udformningen 

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/frivilligt-arbejde-i-idraetsforeninger-forskelle-og-ligheder-mellem-kommunerne/3bd104c6-b6a2-4579-a9fa-9f5c00a599dc
https://medlem.dsvu.dk/333-141108-dgi-karstenoesterlund-frivillige-og-frivillighed-pdf/file/menu-id-284
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af kommunens politikker, dette er f.eks. sket i forbindelse med udformningen af den nye idræts- og 
bevægelsespolitik, hvor fem idrætsledere deltog i arbejdet.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget drøftede forskellige udfordringer for det frivillige foreningsarbejde.

Bilag

4 (Åben) Medlemstilskud i Gentofte Kommune 2011-2016
 
Sags ID: EMN-2017-03378

Resumé
Folkeoplysningsudvalget havde d. 22. februar 2017 punktet Medlemstilskud i Gentofte Kommune 
2011-2015 på dagsordenen. Medlemstilskuddet for 2016 er nu beregnet og udbetalt. Det kan 
konstateres, at medlemstilskuddet pr. medlem under 25 år er faldet med knap 12% fra 2015 til 
2016.

Baggrund
Medlemstilskuddet og administrationstilskuddet er en rammebevilling bestemt af
Kommunalbestyrelsen. Den enkelte forening får et fast beløb i administrationstilskud for hvert 
medlem under 25 år. 
Administrationstilskuddet udgjorde i 2016 i alt 14 kr. pr medlem under 25 år.

Medlemstilskuddet beregnes på baggrund af den samlede ramme, det totale antal medlemmer 
under 25 år samt den totalt indbetalte kontingent for medlemmer under 25 år. Da 
kontingentstørrelsen varierer fra klub til klub, kan det totale medlemstilskud til to klubber med det 
samme medlemsantal godt variere. Rammebeløbet er prisindeksreguleret.

En klub kan maksimalt modtage 750 kr. i medlemstilskud pr. medlem.

Nedenfor angives antallet af medlemmer under 25 år samt det beløb, der i gennemsnit er blevet 
tildelt pr. medlem under 25 år i perioden fra 2006-2016.

Årstal Antal 
foreninger

Antal 
medlemmer 

Gennemsnitlig 
støtte pr. medlem 
under 25 år
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2006 89 15903 287
2007 89 16146 298
2008 86 16246 312
2009 89 16973 319
2010 95 17260 318
2011 88 17828 321
2012 82 15667 370
2013 78 15733 371
2014 77 16429 361
2015 84 16147 344
2016 81 18046 304

Hvis man tager udgangspunkt i beløbet for 2006 og justerer for prisindeksreguleringen fra 
Danmarks Statistik, svarer det til, at det gennemsnitlige beløb i 2016 skulle blive 338 kr. 

Da det faktuelle gennemsnitlige beløb for 2016 er på 304 kr. er reduceret med 11,6 % i forhold til 
tilskuddet fra 2015, vil specielt klubber med mange medlemmer opleve et noget mindre tilskud, end 
de kunne have forventet jf. sidste års tilskud. Hvis man ser fem år tilbage er tilskuddet siden 2012 
reduceret med 17,8 %. 
Det mindre tilskud for 2016 skyldes, at det samlede antal medlemmer under 25 år i Gentofte 
Kommune er steget med knap 1900 medlemmer.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At drøfte den fremlagte udvikling i medlemstilskud.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Folkeoplysningsudvalget vil på baggrund af reduktionen af medlemstilskuddet i perioden 
2012-2017 opfordre Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Kommunalbestyrelsen til at øge 
rammen for medlemstilskud.

Bilag

5 (Åben) Deling af Fritids- og kulturområdets faciliteter i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2016-02335



Side 8

Resumé
Kultur-, Unge og Fritidsudvalget diskuterede i 2016 principperne brugen af kommunale lokaler i 
Gentofte Kommune. På baggrund af diskussionerne besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
tre overordnede principper for brugen af kommunale lokaler. 
På baggrund af principperne ønskes en diskussion af udmøntningen af principperne på det 
folkeoplysende område 

Baggrund
D. 16.8. 2016 besluttede Kultur-, Unge og Fritidsudvalget følgende tre overordnede principper for 
adgangen til Kultur- og fritidsområdets faciliteter i Gentofte Kommune: 

1) Der skal i videst muligt omfang være åben adgang for alle borgere til alle facilitetstyper på 
kultur- og fritidsområdet i Gentofte Kommune

2) Hvor det skønnes nødvendigt, deles faciliteterne mellem flere brugergrupper under 
hensyntagen til gruppernes behov

3) Der stilles faciliteter til rådighed til selvorganiserede grupper. Borgere får mulighed for på 
eget initiativ at booke ledige faciliteter, som hovedregel imod betaling (Bilag 1 – referat fra 
KUF-møde 16.8.2016)

På idrætsområdet fordeles trænings- og konkurrencetider i faciliteterne af Facilitetsudvalget på 
indstillinger fra de fire underudvalg: Isudvalget, Vandudvalget, Græsudvalget og 
Indendørsudvalget. Alle foreninger har ret til at være repræsenteret i Facilitetsudvalget samt de 
underudvalg, hvor deres idrætsgren finder sted. Formandskabet (formand og næstformand) for 
facilitetsudvalget indstilles af Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune, mens at 
underudvalgene konstituerer sig selv. Gentofte Kommunes Idrætsanlæg stiller sekretariatsbistand 
til rådighed for udvalgene. Hvis en forening er utilfreds med den indstillede fordeling i et 
underudvalg, kan foreningen klage til Facilitetsudvalget. Hvis foreningen er utilfreds med 
Facilitetsudvalgets beslutning, kan foreningen anke til Folkeoplysningsudvalget.

Foreningslokalerne er fordelt anderledes, og der ligger ofte historiske grunde til fordelingen af et 
klublokale. Således har foreninger, der har lokaler i tilknytning til eget anlæg, ofte et selvstændigt 
lokale til møder og socialt samvær, mens at foreninger, der hører til de to store idrætsanlæg 
tradition for at dele lokaler. Omtrent halvdelen af foreningerne i Gentofte Kommune har et 
klublokale, hvoraf langt den overvejende del har et selvstændigt klublokale. De foreninger, der ikke 
råder over et klublokale, ønsker i de fleste tilfælde at have et sådant. (Bilag 2 – 
Klubhusundersøgelse fra SDU)

Vurdering 
Der er Fritids vurdering, at foreningerne sætte stor pris på at have deres eget lokale, og at 
foreningerne ikke finder det optimalt at skulle dele et lokale med andre.  

Da Gentofte Kommune for nuværende ikke råder over ledige lokaler, kan det ikke desto mindre 
være nødvendigt at deles om lokalerne. Dette har allerede på nuværende tidspunkt givet anledning 
til diskussioner og utilfredshed, og vil antagelig kunne give anledning til lignende fremover jf. de 
mange foreninger, der ikke råder over klublokaler.

Det synes derfor væsentligt, at diskutere, hvordan principperne skal udmøntes i praksis.
Fritid ønsker derfor, at Folkeoplysningsudvalget drøfter temaet mhp. på at Fritid på næstfølgende 
Folkeoplysningsmøde kan foreslå en praksis for deling af lokaler.

Indstilling
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Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At drøfte deling af idræts- og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. 
Folkeoplysningsudvalget opfordrede Fritid til sammen med SIG at undersøge 
foreningernes forskellige brug og behov for lokaler. 

Bilag
1. Bilag 1 – referat fra KUF-møde 16.8.2016 pkt. 3 (1946833 - EMN-2016-02335)
2. Bilag 2 - Notat om klubhuse (1150335 - EMN-2016-02335)

6 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 
voksenundervisning 2016
 
Sags ID: EMN-2017-03819

Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene. 
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2016 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 mindre- og merudgifter 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt 
debatarrangementer (10 procent). Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer 
opkræves af Kommunen.

I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle 
merudgifter af eventuelle mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrørende undervisning på 86.858 kr. 
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning.

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning 
og debatarrangementer 2016 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Folkeoplysningsudvalget:

At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for 2016 
godkendes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Regnskab for 90 procent pulje (1932676 - EMN-2017-03819)
2. Regnskab for 10 procent pulje (1932677 - EMN-2017-03819)
3. Mindreudgifter til udbetaling (1932678 - EMN-2017-03819)

7 (Åben) Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2016
 
Sags ID: EMN-2017-03819

Resumé
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2016 for 
oplysningsforbundene.

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

Restpuljen på 62.601 kr. fordeles blandt følgende oplysningsforbund, som har haft merudgifter til 
lokaler i 2013: AOF, FOF Gentofte, FOF København, Ryg- og yogaskolen og 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.

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab år 2015 
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 2016 godkendes.

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Regnskab lokaler 2016 (1932679 - EMN-2017-03819)

8 (Åben) PEAS-regnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2016
 
Sags ID: EMN-2017-03819

Resumé
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra
oplysningsforbundne vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2016, hvorefter de hermed forelægges 
folkeoplysningsudvalget.

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 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Regnskab PEAS 2016 (1932680 - EMN-2017-03819)

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Sags ID: EMN-2017-01035

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Ingen meddelelser. 

Bilag
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