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Side 3 

1 (Åben) Gentofte-ordningen   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04841 

 

Resumé 
Gentofte-ordningen er Gentofte Kommunes tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 
25 år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002. Ordningen blev drøftet med henblik på revision 
på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31.10.2018 og 12.12.2018 og fremlægges her til endelig 
beslutning. 

 
Baggrund 
Gentofte-ordningen blev vedtaget i 2001 med virke pr. 1.1. 2002. Herefter er en ændring af den 
øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget i 2009 og en ændring af den øvre grænse for 
udbetaling af medlemstilskud vedtaget i 2011. Ordningen blev drøftet med henblik på revision på 
Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31.10.2018 og 12.12.2018. Behandlingen af punktet blev på 
Folkeoplysningsudvalgets møde d. 10.4 2019 udsat, og ordningen fremlægges her til endelig 
beslutning. 
 
Ordningen fremlægges til beslutning. 
 
Følgende ændringer foreslås: 
 

1) Tilhørsforhold for foreninger i gruppe 1 og gruppe 2 præciseres. 
 

2) Der opstilles krav om at foreninger, der skal godkendes som folkeoplysende foreninger i 
Gentofte Kommune, skal medsende retvisende budget. 

 
Ordningen er desuden blevet skærpet sprogligt. 
 
På foranledning af Folkeoplysningsudvalget er såvel forslaget om ny Gentofte-ordning (bilag 1), 
den nugældende Gentofte-ordning (bilag 2), samt en dokument, hvor ændringerne fra nugældende 
ordning til forslag til ny Gentofte-ordning fremgår direkte (bilag 3).  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At revideret forslag til Gentofte-ordningen vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 Dato: 18-06-2019 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Bilag 1 – Forslag til ny Gentofte-ordning (3019330 - EMN-2018-04841) 

2. Bilag 2 - Nuværende Gentofte-ordning (2984737 - EMN-2018-04841) 
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3. Bilag 3 – Sammenligning af nuværende Gentofte-ordning og forslag til ny Gentofte-ordning 

(2984739 - EMN-2018-04841) 

 

2 (Åben) JB Futsal, godkendelse af folkeoplysende forening  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00133 

 

Resumé 
JB Futsal 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 berettigede til få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og er 
berettigede til at søge om medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år. 
 
JB Futsal vil med udgangspunkt i det forpligtende fællesskab styrke kompetencen og udbredelsen 
af Futsal. 
 
JB Futsal har tidligere eksisteret som en underafdeling af JB Fodbold, men er nu udskilt som 
selvstændig forening.  
 
Foreningen har 220 medlemme, hvoraf de 122 har bopæl i Gentofte Kommune. Der er 130 
medlemmer under 25 år. 
 
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
til kravende om at være hjemmehørende i kommunen. 
 
Foreningens vedtægter, referat af generalforsamling, bestyrelsesoversigt samt budget for det 
kommende år er vedlagt som bilag. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at JB Futsal opfylder kravene til at 
være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 Dato: 18-06-2019 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
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1. Referat af generalforsamling (2978019 - EMN-2019-00133) 

2. Vedtægter - med underskrifter (2995513 - EMN-2019-00133) 

3. Bestyrelsesoversigt maj 2019 (2978020 - EMN-2019-00133) 

4. Budget 2019 - JB Futsal (2978021 - EMN-2019-00133) 

 

3 (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 
På mødet gives en status på Aktiv Sommer. 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 Dato: 18-06-2019 

 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 
. 
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