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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Folkeoplysningsudvalget  
Referat åben 

Mødedato 24. april 2012 
Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Udvalgsværelse A+B 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
18.05 

Tilstede: Mogens Vad, Anne-Marie Sejer, Lisbet Elkjær, Katja 
Salomon Johansen, Dorte Simon, Jytte Larsen 

Fraværende: Søren B. Heisel (Afbud.), Thomas Pihl Christensen 
(Afbud.), Keld Grinder Hansen (Afbud.), Tom Nordvi 
Jensen (Afbud.), Kate Skavin (Fraværende.), Jan 
Louis Carstens (Fraværende.), Per Bjarvin (Afbud.) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  24. april 2012 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Karate-Do Gentofte søger om godkendelse som folkeoplysende forening i 

Gentofte 
2 Skakskolen på Munkegårdsskolen søger om godkendelse som 

folkeoplysende forening 
3 Venstres Ungdom søger om godkendelse 
4 Juridisk Badminton Klub af 2011 søger om godkendelse 
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2012 
 
1  Åbent         Karate-Do Gentofte søger om godkendelse som folkeoplysende 
forening i Gentofte 
 
007828-2012 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens 
medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Karate-Do Gentofte søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse således at foreningen fremover 
kan låne kommunale lokaler og søge medlemstilskud. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune. Nærmere betegnet lige p.t. i Ordruphallen, 
da dette er det midlertidige træningssted klubben har fået tildelt indtil der fordeles lokaler for 
kommende sæson. Klubben er stiftet af tidligere medlemmer fra Gentofte Karate Klub. 

Foreningens formål er gennem træning, fællesskab og aktiviteter at udbrede kendskabet og 
interessen for traditionel shotokan karate og ved den måde at virke fremmede for denne idræt. 

Foreningen har 44 medlemmer hvoraf de 23 medlemmer er under 25 år. 33 af medlemmerne er 
bosiddende i Gentofte Kommune. 

  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderes at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Gentofte Kommune og dermed er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit samt søge medlemstilskud for regnskabsår 
2012. 

 
Beslutninger 
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Godkendt.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
__________________________ 
 
Bilag 

 Foreningen Karate-Do Gentofte søger om godkendelse. 
 Mail fra Karate Do, Oplysning om flere medlemmer. 
 2. Indkaldelse Generalforsamling 8. marts 2012, incl. budget. 
 Nye vedtægter med underskrifter samt referat for Karate-Do 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2012 
 
2  Åbent         Skakskolen på Munkegårdsskolen søger om godkendelse som 
folkeoplysende forening 
 
011070-2012 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget godkender alle nye foreninger i Gentofte Kommune, således at de er 
berettiget til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og evt. modtage medlemstilskud jfr. Gentofte-
ordningen, hvis de har medlemmer under 25 år.  
 
Baggrund 

Skakskolen på Munkegårdsskolen søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse således at 
foreningen fremover kan låne kommunale lokaler på Munkegårdsskolen og modtage 
medlemstilskud for foreningens medlemmer under 25 år. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet på Munkegårdsskolen. 

Foreningens formål er at udbrede skakken blandt børn og at give dem en god og let forståelig 
introduktion til spillet samt introducere skak som en samværsform. 

Foreningen har 46 medlemmer hvoraf alle er børn fra Munkegårdsskolen og dermed under 25 år. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 



  Side 5 af 8 
 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Gentofte kommune og dermed 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit samt søge medlemstilskud for regnskabsår 
2012. 

 
Beslutninger 

Punktet udsat til behandling på førstkommende møde, Folkeoplysningsudvalget ønsker 
undersøgt, hvorledes skoleskak som foreningsform er organiseret, herunder 
finansieringsform.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til:  
__________________________ 
 
Bilag 

 Skakskolen på Munkegårdsskolen søger om godkendelse som folkeoplysende forening. 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2012 
 
3  Åbent         Venstres Ungdom søger om godkendelse 
 
016032-2012 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens 
medlemmer under 25 år.  
 
Baggrund 

Venstres Ungdom søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse således at foreningen fremover 
kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit på Ordrup Skole og evt. søge medlemstilskud til 
foreningens medlemmer under 25 år. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet på Ordrup Skole. 

Foreningens formål er at arbejde med og sprede oplysning om samfundsmæssige, kulturelle og 
internationale spørgsmål blandt unge på grundlag af liberal ideer, samt at søge indflydelse på 
samfundets udvikling. 
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Venstres Ungdom i Gentofte har 32 medlemmer hvoraf 27 medlemmer er under 25 år. 23 af 
medlemmerne er bosiddende i Gentofte Kommune. 

  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer af foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Gentofte Kommune og dermed 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit samt søge medlemstilskud for regnskabsår 
2012. 

 
Beslutninger 

Godkendt. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
__________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning VU Gentofte-Hellerup 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2012 
 
4  Åbent         Juridisk Badminton Klub af 2011 søger om godkendelse 
 
008634-2012 
 
 
Resumé 
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Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens 
medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Juridisk Badminton Klub søger folkeoplysningsudvalgets godkendelse således at foreningen 
fremover kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens 
medlemmer under 25 år. 

Foreningen er jfr. vedtægter hjemmehørende i Gentofte kommune men har pt. ikke adgang til en 
hal og vil formentlig heller ikke få adgang til en hal men i stedet en ledig gymnastiksal på en skole, 
hvis der findes en ledig sal. Lokalefordeling er p.t. i gang og derfor kan endelig lokalitet ikke 
oplyses, da det kan være svært at finde en ledig sal. 

Foreningens formål er, at tilbyde interesserede mulighed for at mødes regelmæssigt med henblik 
på at spille badminton i Gentofte Kommune og skal afvikle badmintontræning og kampe for dens 
medlemmer i en ledig hal i Gentofte Kommune. 

Juridisk Badminton Klub har 7 medlemmer hvoraf 5 er under 25 år. Det skal bemærkes at kun 
ét medlem er bosiddende i Gentofte Kommune. Forenings medlemmer har dog alle en stor 
tilknytning til kommunen, såvel i form af opvækst, skolegang, arbejde, familie, tidligere bosættelse 
og lokalt foreningsarbejde.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Folkeoplysningsudvalget skal vurdere om forenings vedtægter 
overholder folkeoplysningslovens krav samt om foreningen har tilstrækkelig forankring til Gentofte 
Kommune. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget 

At ansøgningen drøftes. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget kunne ikke godkende ansøgningen, foreningen har ikke 
tilstrækkelig forankring til Gentofte Kommune. 
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Beslutningsstatus: Afvist, indstillet til:  
__________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgningsskema til haller 2012 til 2013 
 Budget 2012 
 Medlemskartotek 
 Vedtægter 
 Referat af stiftende generalforsamling 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2012 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
004432-2012 
 
 
Beslutninger 

Udvalget blev orienteret om godkendelsesprocedure for Gentofte Karate Klub.  
 
Alternativ dato for udvalgets møde i juni undersøges.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
__________________________ 
 
 
 
 
 


