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Side 3 

1 (Åben) Copenhagen Bigband, Godkendelse af folkeoplysende forening  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05811 

 

Resumé 
Copenhagen Bigband har ansøgt om at blive godkendt af Gentofte Kommune som folkeoplysende 
forening, der tilbyder voksenundervisning.  

 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget godkender nye folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i 
kommunen, og som lever op til folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunal lokaler og til at søge om 
kommunale tilskud. 
 
Copenhagen Bigband vil etablere folkeoplysende voksenundervisning med udgangspunkt i 
bigbandmusik og formidle bigbandmusik gennem koncerter, velgørende arrangementer mv. på en 
for socialt engagerende måde. 
 
Foreningen har pt. 23 medlemmer fra det Storkøbenhavnske område. De har øvelokale på 
Gentofte HF og ønsker at samarbejde med kommunen, herunder om bigbandets deltagelse i 
lokale arrangementer i kommunen.  
 
De tilbyder f.eks. at spille til kommunens årlige Sankt Hans arrangement ved Gentofte sø eller ved 
Gentoftenatten, og de har også tænkt på om byens plejehjem ville have glæde af en musikalsk 
eftermiddag/aften for beboer og pårørende.  
 
De håber at kommunen kan se muligheder i at have et lokalt forankret bigband, som kan bidrage til 
lokale musikalske miljø og give mulighed for, at byens amatørmusikere kan komme til at spille i 
bigbandet. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Copenhagen Bigband opfylder 
kommunens krav for at være en folkeoplysende forening, som tilbyder voksenundervisning. 
 
Referat af seneste generalforsamling, vedtægter, budget for 2021 samt oversigt over bestyrelse og 
revisor er vedlagt som bilag. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Copenhagen Bigband godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, som tilbyder 
voksenundervisning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Vedtægter for Copenhagen Bigband-Gentofte (2) (3606100 - EMN-2019-05811) 

2. Ekstraordinær generalforsamling (3606101 - EMN-2019-05811) 
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3. Copenhagen Big band bestyrelse (3606102 - EMN-2019-05811) 

4. CopenhagenBigBand_Budget_2021_v02 (3638044 - EMN-2019-05811) 

 

2 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger - V  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05203 

 

Resumé 
Folkeoplysningsudvalget har arbejdet med demokrati i de folkeoplysende foreninger og valgt at 
arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget ønsker at have et produkt klar til 
vedtagelse. På det femte møde arbejdes med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og 
deres forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”.  

 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget har på de seneste fire møder diskuteret demokrati i de folkeoplysende 
foreninger og valgte på tredje møde at arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget 
ønsker at have et produkt klar til vedtagelse. 
På fjerde møde vedtog udvalget en plan for arbejdet med demokrati i de folkeoplysende 
foreninger. På femte møde arbejdes med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og deres 
forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”.  
På mødet præsenterer Katja Salomon Johansen fra Børne- og Ungdomsorganisationernes 
Samråd, hvordan spejderne arbejder med demokrati blandt børne- og ungespejdere. 
Endvidere præsenteres eksempler fra DGI på, hvordan man forskellige steder i Danmark har 
arbejdet med demokrati i idrætsforeninger (se bilag 1). 
 
Det foreslås, at involvere foreningerne i arbejdet med demokrati via et spørgeskema, som kan 
udsendes til foreningerne. På mødet arbejder udvalget med at udvikle spørgeskemaet, som 
forvaltningen kan sende ud til foreningerne.  
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Fritid og Unge indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget 
 
At drøfte hvordan vi kan involvere børn og unge og deres forældre i demokratiet i de 
folkeoplysende foreninger. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. DGI-Eksempler på demokrati (3627648 - EMN-2020-05203) 

 

3 (Åben) Forbrug -puljer (oktober 2020)  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-05142 
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Resumé 
Folkeoplysningsudvalget orienteres om forbrugte midler for puljerne i Idræt og Fritid.  

 
Baggrund 
Puljer i Idræt og Fritid: 
 
Eventpuljen:  
Puljen yder tilskud til foreninger, den selvorganiserede idræt og kommercielle aktører, der ønsker 
at gennemføre idræts- og motionsrelaterede events. 
 
Spejderrumspuljen: 
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af spejdernes hytter i Gentofte 
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til materiel som er en forudsætning for, at en aktivitet kan 
gennemføres. 
 
Klubrumspuljen: 
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklubbers anlæg i Gentofte 
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til faste installationer og inventar (herunder 
specialinventar), som er en forudsætning for, at en aktivitet kan gennemføres. 
 
Eliteidrætspuljen: 
Puljen har til formål at støtte atleter/hold som har kvalificeret sig til at deltage i internationale 
turneringer og stævner. 
 
Talentudviklingspuljen: 
Puljen yder støtte til 12 lokale talenter med henblik på at hjælpe dem med at udvikle deres 
sportslige potentiale. 
 
Puljen for talentudviklingsmiljøer: 
Puljen yder støtte til idrætsforeninger der ønsker at styrke talentmiljøet i foreningen.  
Det kan for eksempel være uddannelse af trænere, forældre og udøvere i specifikke færdigheder til 
gavn for klubbens samlede talentmiljø. 
 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning: 
Puljen yder tilskud til folkeoplysningsområdet samt idrætsforeninger, der vil afprøve nye aktiviteter. 
Der gives støtte til nye foreninger, der har behov for starttilskud til at etablere sig under det 
folkeoplysende område. Der ydes også tilskud til etablering af partnerskaber med det formål at 
skabe nye /flere aktiviteter eller administrative samarbejder samt til organisering af små grupper, 
klubber og foreninger i en fælles organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger. 
 
 
Vedlagt som bilag er en oversigt over forbruget på puljerne per dags dato. 
 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
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. 

 

 

Bilag 
1. Pulje oversigt OKT 2020 (3623005 - EMN-2020-05142) 

 

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-06126 

 

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

 
Baggrund 
Afholdelse af arrangementer og møder er stadig stærkt påvirket af Covid-19. I forbindelse med 
opgaveudvalget ”En Times Motion Dagligt” måtte Idræt og Fritid i september måned aflyse 
pilotprojektet ”Bevæg dig for sjov” for seniorer og her i oktober måned er ferietilbuddet ”Aktiv 
Efterår” blevet aflyst.  
  
I forhold til foreningslivet er Regeringen og Sundhedsstyrelsens restriktioner er forlænget til den 
31.10.2020. 
Ud over forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder følgende: 
 

 For alle indendørs idrætsgrene gælder at forældre/ledsagere ikke må være i hallerne til 
hverken træning, kampe eller stævner. Dette er en fortsættelse af den tidligere melding 
med den vigtige undtagelse, at forældre nu tillades til udendørs aktiviteter som fodbold, 
atletik mv.  

 

 Hvis der afvikles udendørs kampe, og der kommer over 50 og mindre end 500 personer 
(inklusive spillere, trænere og dommere) skal alle tilskuere sidde ned med en afstand på 
minimum en meter. På faste tilskuertribuner skal hvert 2. sæde være tomt.  
Hvis ikke det er muligt at holde minimumsafstanden, reduceres antallet af tilskuere derefter.  
Det er fortsat ikke tilladt at være mere end 500 mennesker til kampe. 

 

 Ved afvikling af kampe og stævner, hvor udøvere og betalende tilskuere skal anvende 
toiletfaciliteterne i idrætsanlæggene, skal de arrangerende klubber sørge for en person 
kontinuert er til stede ved toiletterne som ansvarlig for, at toiletbrugerne spritter af efter brug 
eller selv spritter af. Personen bør bære visir eller mundbind. Det er specielt vigtigt, hvis der 
i Gentofte Sportspark er samtidig afvikling af stævner i Gentofte Hallen og på 
Opvisningsbanen eller andre nærtliggende baner.   

 

 

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

 

 

Bilag 
 
. 
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