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Side 3

1 (Åben) ST Pauli København, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2020-04777

Resumé
ST Pauli København 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 berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

ST Pauli København ønsker at fremme medlemmernes interesse for at dyrke multisport med 
inspiration i atletik, springgymnastik og judo. Foreningen vil også styrke fællesskabet og det 
sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i 
foreningen.

Foreningen blev stiftet 12. maj 2020 og har pt. 7 medlemmer, som alle er under 25 år. 6 af 
medlemmerne er bosiddende i Gentofte Kommune 

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen. 

Følgende er vedlagt som bilag:
- Foreningens vedtægter
- Referat af den stiftende generalforsamling med oplysninger om bestyrelsen
- Referat af ekstraordinær generalforsamling med oplysninger om revisorer, medlemstal og 

budget.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurdere samlet, at ST Pauli København opfylder kravene til 
at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At ST Pauli København godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Vedtægter - ST Pauli - underskrevne (3686731 - EMN-2020-04777)
2. Referat stiftende generalforsamling (3652226 - EMN-2020-04777)
3. Referat ekstraordinær generalforsamling (3652227 - EMN-2020-04777)
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2 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 
voksenundervisning 2019
 
Sags ID: EMN-2020-06112

Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.

På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2019 vedrørende undervisning og 
debatarrangementer. Dog med det forbehold, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte 
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede.

Baggrund
Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt 
debatarrangementer (10 procent). Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer 
opkræves af Kommunen. Se bilag 1 og 2. 

I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle 
merudgifter af eventuelle mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrørende undervisning på 41.709 kr. 
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning. Se bilag 
3. 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber 
for undervisning og debatarrangementer 2019 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for 
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2019 
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Resultatopgørelse for undervisning og debat 2019 (3695559 - EMN-2020-06112)
2. Regnskab undervisning 2019 (90 pct. puljen) (3695558 - EMN-2020-06112)
3. Regnskab 2019 for debatarrangementer (10 pct. puljen) (3695557 - EMN-2020-06112)

3 (Åben) Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2019
 
Sags ID: EMN-2020-06113
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Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet for 2019 
for oplysningsforbundene.

Baggrund
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenhold med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem.

Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger. 
Dog med det forbehold at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, 
samt at den fornødne dokumentation er til stede.

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede 
lokaletilskudsregnskab år 2019 opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At lokaletilskudsregnskabet for år 2019 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Lokaleregnskab 2019 (3695564 - EMN-2020-06113)

4 (Åben) Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2019
 
Sags ID: EMN-2020-06114

Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtager, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2019, hvorefter de hermed forelægges 
folkeoplysningsudvalget. Se vedlagte bilag

Baggrund
I henhold til folkeoplysningslovens § 6. stk. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte Kommune et tilskud 
på 25 pct. af kursusprisen for Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede 
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende 
voksenundervisning i Gentofte Kommune, samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende 
voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Folkeoplysningsudvalget

At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Regnskab PEAS 2019 (3695566 - EMN-2020-06114)

5 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2021
 
Sags ID: EMN-2020-06115

Resumé
Fordelingen af Gentofte Kommunes budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2021 
sker med udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019. På den baggrund 
forelægges oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2021.

Baggrund
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og 
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2019 ganget med følgende brøker:

Almen undervisning: 1/3
Instrumentalundervisning: 5/7
Handicapundervisning: 7/9

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes 
ansøgninger om tilskud for 2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for Oplysningsforbund 2021 
(3695567 - EMN-2020-06115)

6 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2021
 
Sags ID: EMN-2020-06116
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Resumé
Fordeling af Gentofte Kommunes budgetramme til lokaleudgifter i 2021 sker med udgangspunkt i 
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019. Fordelingstal for lokaletilskud i 2021 samt 
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed.

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2021. På 
baggrund af de faktiske afholde lokaleudgifter i 2019 fordeles lokaletilskuddet for 2021, og der 
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning.

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende 
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2021 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling af lokaletilskud 2021 (3695574 - EMN-2020-06116)

7 (Åben) Puljeoversigt - forbrug november 2020
 
Sags ID: EMN-2020-06120

Resumé
Folkeoplysningsudvalget orienteres informeres 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:
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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:
.

Bilag
1. Puljer fritid 2020 (3682998 - EMN-2020-06120)

8 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger - VI
 
Sags ID: EMN-2020-06312

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 
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vedtagelse. På det sjette møde arbejdes med temaet ”Hvordan kan vi arbejde med demokrati for 
medlemmer med stemmeret i de folkeoplysende foreninger”.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget har på de seneste fem 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 blev arbejdet med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og 
deres forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”. På sjette møde arbejde med 
medlemsdemokratiet for de voksne medlemmer i de folkeoplysende foreninger.
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, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At drøfte, hvordan vi kan arbejde med de voksne medlemmer i de folkeoplysende foreninger.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Demokrati NU DK – den danske metode (3696935 - EMN-2020-06312)
2. Forenings- og frivilligshedsudspil - Danmarks Idrtsforbund_190329_low_Final (3696972 - 
EMN-2020-06312)
3. Artikel fra DUF 7 forhold der har betydning for unges involvering i foreningsdemokratiet 
(3697009 - EMN-2020-06312)

9 (Åben) Folkeoplysningsudvalget, møder i 2021
 
Sags ID: EMN-2020-06176

Resumé
Jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden afholder udvalget møde så ofte, formanden eller tre
medlemmer af udvalget finder det nødvendigt, dog møde mindst 1 gang i kvartalet.

Baggrund
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2021, ligesom 
tidligere år holdes hver anden måned.

Tirsdag den 23. februar kl. 17:00

Onsdag den 21. april kl. 17:00

Tirsdag den 22. juni kl. 17:00
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Onsdag den 25. august kl. 17:00

Tirsdag den 26. oktober kl. 17:00

Onsdag den 15. december kl. 17:00

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At de foreslåede mødedatoer for 2021 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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

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

Baggrund
På mødet vil Fritid orientere om de seneste coronarestriktioner.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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