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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  20. august 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Revideret forretningsorden for Haludvalget i Gentofte Kommune 
2 Venskabsforeningen Guinea-Danmark, godkendelse af folkeoplysende 

forening 
3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
Lukket dagsorden 
 
4 Sag på dagsordenen 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2014 
 
1  Åbent         Revideret forretningsorden for Haludvalget i Gentofte Kommune 
 
022536-2014 
 
 
Resumé 
Haludvalget har udarbejdet forslag til ny forretningsorden. I den reviderede 
forretningsorden indstilles formand og næstformand af Haludvalget for derefter at udpeges af 
Folkeoplysningsudvalget. Derudover er det ikke længere et krav, at formanden skal være SIG 
repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. Forslaget sendes til godkendelse i 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
Baggrund 

Haludvalget i Gentofte Kommune har udarbejdet et nyt forslag til forretningsordnen for 
Haludvalget. Primært foreslås punkt 4, vedr. udvalgets medlemmer, ændret: "Haludvalgets 
formand og næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 2-årig periode efter indstilling 
fra Haludvalgets medlemmer. Det tilstræbes at formand og næstformand vælges forskudt lige/ulige 
år. 
Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand. Ved formandens varige forfald skal 
der udpeges en ny formand." 

Ændringen består i at formanden og næstformanden vælges for en 2-årig periode og at formanden 
ikke nødvendigvis skal være SIG repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. Årsagen til denne 
ændring skyldes, at den daværende formand for haludvalget, Jan Carstens, fratrådte og at ingen 
SIG repræsentant i Folkeoplysningsudvalget havde den nødvendige tid til at varetage hvervet som 
formand for Haludvalget. Således vedtog Folkeoplysningsudvalget d. 26.2.2013 at udpege Mads 
Peter Poulsen som formand for Haludvalget frem til 31.12.2013. Formanden for 
Folkeoplysningsudvalget forlængede Mads Peter Poulsens formandskab i januar 2014 frem til en 
ny forretningsorden er vedtaget af Folkeoplysningsudvalget. Såfremt at den reviderede 
forretningsorden vedtages indstilles en formand for Haludvalget til Folkeoplysningsudvalget ved 
det næstkommende møde.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at revisionen af Haludvalgets forretningsorden er i 
overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og vil understøtte kontinuitet i Haludvalgets fortsatte 
arbejde.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At forslag til ny forretningsorden for Haludvalget godkendes. 
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_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Ny forretningsorden for Haludvalget til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget 
 Bilag 2 - Årshjul for Haludvalget 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2014 
 
2  Åbent         Venskabsforeningen Guinea-Danmark, godkendelse af folkeoplysende 
forening 
 
021978-2014 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i kommunen, som lever op til loven om 
folkeoplysning. 

De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og 
til at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Venskabsforeningen Guinea-Danmark søger Folkeoplysningsudvalgets godkensels, så foreningen 
fremover kan søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år samt låne 
kommunale lokaler til foreningens aktiviteter. 

Foreningen vil være hjemmehørende i kommunen, idet foreningen efter godkendelse af 
Folkeoplysningsudvalget vil søge om tider i kommunale lokaler. 

Foreningen har pt. 10 medlemmer, hvoraf 5 er under 25 år.  

4 af medlemmerne er bosiddende i Gentofte Kommune. 

Foreningens formål er, at bygge bro mellem dansk og vestafrikans kultur, at skabe sammenhold og 
forståelse for hinandens kultur og normer, at oplyse om dan´mark og Guineas fælles fortid både i 
Danmark og i Guinea, at hjælpe samfundets svageste, at hjælpe til integration af vestafrikanere i 
Danmark, at skabe samarbejde og venskab landene imellem. Det er ikke foreningens interesse at 
støtte afrikanske lande med penge, kun med viden. Foreningen vil ikke lave indsamlinger af nogen 
art til økonomisk støtte unden for landets grænser. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritd vurdere, at Venskabsforeningen Danmark-Guinea opfylder 
Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en folkeoplsende forening i kommunen. 
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Indstilling 

Børn, Unge og Frtid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Venskabsforeningen Guinea-Danmark godkendes som folkeoplysende forening, som derned er 
berettiget til at søge medlemstilskud for regnskabsåret 2014. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 2 - Stiftende generalforsamling 
 Bilag 1 - Endelige reviderede vedtægter 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2014 
 
3  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2014 
 
4  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


