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Side 2

1 (Åben) FC Græsrødderne, godkendelse af folkeoplysende forening
Sags ID: EMN-2017-00886
Resumé
FC Græsrødderne har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte
Kommune.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen, og som
lever op til folkeoplysningsloven.
De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.
FC Græsrødderne ønsker at give medlemmerne mulighed for at spille fodbold i en ramme, hvor
fællesskabet og det sociale liv er det centrale.
Foreningen har 46 medlemmer, som er bosat i en række kommuner i hovedstadsområdet. 18 af
medlemmerne er bosat i Gentofte Kommune, hvilket er det højeste antal i en enkelt kommune. To
medlemmer er under 25 år.
FC Græsrødderne er allerede godkendt som folkeoplysende forening i Københavns Kommune,
men de ønsker på grund af deres nære samarbejde med HIK og Gentofte Sportspark at være en
folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.
FC Græsrødderne er orienteret om, at de kun kan være hjemhørende og godkendt som
folkeoplysende i en kommune, og at de må ophæve deres tilknytning til Københavns Kommune,
såfremt de godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder
kravene i forhold til at være hjemmehørende i Gentofte Kommune (mindst en 1/3 af medlemmerne
bosat i kommunen og hovedparten af aktiviteterne skal foregå i kommunen).
Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at FC Græsrødderne opfylder kommunens krav for at være
en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At FC Græsrødderne godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Godkendt.
Bilag
1. Stiftende generalforsamling fcg (1563369 - EMN-2017-00886)
2. Reviderede vedtægter (1578362 - EMN-2017-00886)
3. Budget for kommende år (1734389 - EMN-2017-00886)
4. Nuværende bestyrelse, revisor, medlemstal FC Græsrødderne (1734391 - EMN-201700886)

2 (Åben) Ansøgning fra børneteater-akademiet Harlekin
Sags ID: EMN-2017-00880
Resumé
Børneteater-akademiet Harlekin søger udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning om 24.500 kr. i
opstartstilskud til udvikling af hjemmeside, indkøb af lydudstyr og afholdelse af
opstartsarrangement.
Folkeoplysningsudvalget bedes tage stilling til ansøgningen.

Baggrund
Børneteater-akademiet Harlekin er en nystartet forening i Gentofte Kommune. I 2016 blev
foreningen oprettet under navnet Den Kloge Ugle, og i primo 2017 skete der en udskiftning af
bestyrelse, aktiviteter og navn. Da foreningen havde navnet Den Kloge Ugle søgte foreningen ikke
om opstartsstøtte.
Foreningen søger nu tilskud fra udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning til udvikling af
hjemmeside, indkøb af lydudstyr og afholdelse af opstartsarrangement.
Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.
Foreningen benytter sig af lokaler på hhv. Søgårdsskolen, Gentofte Skole og Hellerup FC. På
Søgårdsskolen og Gentofte Skole er der lydudstyr. På Hellerup FC kun en blaster. Børneteaterakademiet Harlekin vil gerne have deres eget udstyr for at sikre en høj kvalitet samt give mulighed
for at benytte det udendørs og ved andre lokationer.
Opstartsarrangementet tænkes som et event, der skal understøtte fællesskabet i den nye forening
og samtidig tiltrække nye medlemmer.
Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer, at ansøgningen er inden for rammerne af udviklingspuljen for Fritid
og Folkeoplysning.
Såfremt Folkeoplysningsudvalget imødekommer ansøgningen anbefales det at Idræt og Fritid
indgår aftale med Børneteater-akademiet Harlekin om, hvad der skal ske med lydudstyret, i tilfælde
af foreningens opløsning.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Folkeoplysningsudvalget:
At Folkeoplysningsudvalget drøfter og tager stilling til Børneteater-akademiet Harlekins ansøgning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget bevilger 10.000 kr. til udvikling af hjemmeside og afholdelse af
opstartsarrangement. Såfremt foreningen opnår et tilfredsstillende medlemstal, anbefales
foreningen til at søge om midler til lydanlæg.
Bilag
1. Ansøgning om tilskud til udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning (1730595 - EMN-201700880)
2. Budget Harlekin (1730614 - EMN-2017-00880)
3. Application from Harlekin (1730584 - EMN-2017-00880)

3 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2017-01035

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Forvaltningen orienterede om det mobile ungekontor. Bilen skal benyttes som en
anderledes platform for ungearbejdet, eksempelvis som rullende ungerådgivning og som
et sted at skabe nye fællesskaber.
Forvaltningen orienterede om den videre proces for den nye idræts- og bevægelsespolitik.
Folkeoplysningsudvalget blev opfordret til at indsende principielle emner til drøftelse på
fremtidige møder.
Folkeoplysningsudvalget opfordrede til på næste møde d. 7. juni at drøfte udfordringer for
det frivillige folkeoplysende arbejde.
Bilag
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4 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2017-01035
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