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Side 3

1 (Åben) Udviklingspuljen, idræt og motion, ansøgning fra Gentofte Volley
 
Sags ID: EMN-2018-02392

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har modtaget en ansøgning fra Gentofte Volley om 
støtte til at give engelsktalende børn i Gentofte mulighed for at spille volleyball i klubben.

Baggrund
Gentofte Volley vil gerne give engelsktalende børn i Gentofte mulighed for at spille volleyball i 
klubben. De engelsktalende børn går primært i skole på Copenhagen International School eller på 
Ryggard skoles internationale linje. Børnene modtager sjældent danskundervisning. 

Begge skoler tilbyder, i begrænsede perioder, volleyball som en ”after school activity”, men det er 
kun en introduktion til spillet, og børnene får heller ikke fornemmelsen af at være en del af et 
foreningsfællesskab.
Gentofte Volley får derfor en del henvendelser fra denne gruppe om at gå til volleyball og oplever i 
den forbindelse, at sprogbarrieren på de yngre børnehold (7-10 år) er en udfordring, da mange af 
de danske børn ikke taler engelsk endnu, og de engelsktalende børn ikke taler dansk. 

Der er ikke nok børn til, at klubben kan oprette et særskilt hold med en engelsktalende instruktør. 
Klubben søger derfor udviklingspuljen om 30.000 kr. til honorering af en ekstra instruktør, som har 
samspil og integration, som sin hovedopgave på et børnehold. 

Der er i 2018 afsat 162.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion og der er d.d.132.000 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.

Klubben har oplyst følgende budget:

Udgifter til instruktørhonorar: 213 kr. per time, 6 timer ugentligt i 38 uger. I alt 48.564 kr. for en 
sæson. 

Børnene betaler almindeligt kontingent som er 2000 kr. per år for det pågældende alderstrin.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Vurdering
Et vigtig fokusområde i kommunens idræts og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse” er, at 
tilbyde mangfoldige tilbud til kommunens borgere, så flere kan få gode oplevelser med idræt og 
bevægelse. Gentofte Volleys tiltag taler fint ind i dette fokusområde. 

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Volleys ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale beløb, kr. 30.000.



Side 4

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning fra Gentofte Volley til Udviklingspulje, idræt og motion (2328589 - EMN-2018-
02392)

2 (Åben) Udviklingspuljen fritid og folkeoplysning, ansøgning fra teaterforeningen Globen

 
Sags ID: EMN-2018-02543

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har modtaget en ansøgning fra Teaterforeningen 
Globen, som er en nystartet forening drevet af forældre. Foreningen søger om tilskud til 
markedsføring med henblik på at tiltrække flere børn og unge og derved udvikle foreningen. 

Baggrund
Der er i 2018 afsat 100.000 kr. til udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning, og der er 81.342 kr. 
tilbage i puljen. 

Teaterforeningen Globen ansøger om tilskud til markedsføring og har opgjort deres udgifter 
således:

Website 18.000 kr.
Fotograf 4.000 kr.
Print af flyers 2.000 kr.
I alt 24.000 kr.

Vurdering
Udviklingspuljen giver tilskud til nye foreninger, der har behov for støtte for at etablere sig på det 
folkeoplysende område. Teaterforeningen Globen er en udvikling af foreningslivet i Gentofte 
Kommune, og deres ansøgning falder inden for rammerne af udviklingspuljen. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Teaterforeningen Globens ansøgning om støtte til markedsføring imødekommes.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning, teaterforeningen 
Globen (2332650 - EMN-2018-02543)

3 (Åben) Denmark Gujarati Samaj, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2018-02019

Resumé
Denmark Gujarati Samaj 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 vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år. 

Denmark Gujarati Samaj vil arbejde for en tættere forbindelse mellem herboende mennesker med 
rødder i Gujarat samt mellem disse og mennesker, som er bosiddende i Gujarat. Med 
udgangspunkt i værdier som: Demokrati, mangfoldighed og integration, vil Denmark Gujarati 
Samaj lave aktiviteter, der kan bevare og værdsætte Gujarats kultur, traditioner og sprog.

Denmark Gujarati Samaj vil fungere som en nonprofit organisation uden egentligt kontingent, men 
hvor de enkelte aktiviteter skal hvile i sig selv, foreningen har derfor ikke et samlet budget. 

Foreningen har pt. 77 medlemmer, hvor af de 47 har bopæl i Gentofte Kommune. Der er 37 
medlemmer under 25 år. 

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

Foreningens vedtægter og referat fra generalforsamling er vedlagt som bilag. 

Vurdering
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at Denmark Gujarati Samaj 
opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen. 

Indstilling
BSKUF Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Denmark Gujarati Samaj godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Reviderede vedtægter (2307943 - EMN-2018-02019)
2. Referat af stiftende generalforsamling (2307944 - EMN-2018-02019)

4 (Åben) Revidering af folkeoplysningspolitikken i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2018-02441

Resumé
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til 2024. 
Politikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, institutioner, 
oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Der skal nu formuleres nye kendetegn og 
målsætninger.

Baggrund
Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, 
frivillige indsats og livslange læring. Gentofte Kommunes opgaver er at sikre de bedst mulige 
rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige 
folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen. 

Folkeoplysningspolitikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger nu skal 
fornyes. 

Vision 2012-2024
I Gentofte Kommune vil vi 

 Sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af 
fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse

 Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både 
foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter

 Skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger. 

Et forslag til proces for formulering af nye kendetegn og målsætninger for folkeoplysningspolitikken 
er vedlagt som bilag.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At processen for formulering af nye kendetegn og målsætninger for folkeoplysnings politikken 
drøftes med henblik på endelig godkendelse på udvalgets næste møde, den 4. september 2018.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. Forslag til proces for formulering af nye kendetegn og målsætninger for 
folkeoplysningspolitikken i Gentofte Kommune (2324018 - EMN-2018-02441)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-00801

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

Baggrund
 Orientering om Aktiv Sommer 2018 

Der er indtil videre solgt 1.600 billetter til Aktiv Sommer ud af 1.823.
I traditionens tro var det vandski, ridning og madskolerne, der var de første hold der blev 
udsolgt.

Billetsalget er stadig i gang og aktiviteterne starter i uge 27. 

Se program her for Aktiv Sommer 2018

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

http://viewer.zmags.com/publication/9408a4aa#/9408a4aa/1
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