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1 (Åben) Ansøgning til puljen for fritid og folkeoplysning - Bellevue SUP & Surf

Sags ID: EMN-2015-07564

Resumé
Bellevue SUP & Surf ansøger puljen for fritid og folkeoplysning om tilskud til indkøb af boards til 
begynderhold. 

Baggrund
Bellevue SUP (Stand Up Paddle) & Surf ansøger puljen for fritid og folkeoplysning om 24.000 kr. til 
indkøb af boards.

Stand Up Paddle er en ny sport herhjemme, og foreningen har en fin medlemstilgang.  Der er også 
tilkendegivelser fra interesserede, der ønsker at prøve sporten. Dette er dog ikke muligt uden et 
board, og derfor ønsker Bellevue SUP & Surf at købe 4 boards, så der kan tilbydes introhold. 

Bellevue SUP & Surf blev godkendt af Folkeoplysningsudvalget 30. april 2014 og har fået lokaler på 
Bellevue Strand. 

Puljen for fritid og folkeoplysning har i år tildelt 5.200 kr. til DDS Ordrup Gruppe og 3.000 kr. til 
Morescospejderne. 

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det er relevant for en forening, at have udstyr, der kan bruges af nye 
medlemmer i en opstartsfase. Det er en fordel i forhold til rekruttering og betyder fleksibilitet i 
tilrettelæggelse af aktiviteter. Dette er især gældende, når det drejer sig om en ny sport.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At ansøgningen fra Bellevue SUP & Surf imødekommes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget. 

Bilag
1. Ansøgning om tilskud blanket fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning 
(underskrevet).pdf (447097 - EMN-2015-07564)
2. FoelgebrevPuljeFritidFolkeoplysning.pdf (447104 - EMN-2015-07564)
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2 (Åben) Evaluering af pilotprojekt om inklusion af handicappede i folkeoplysende 
aktiviteter

Sags ID: EMN-2015-07564

Resumé
Folkeoplysningsudvalget præsenteres for evaluering af pilotprojekt udført af FOF Gentofte og Danske 
Handicaporganisationer om inklusion af handicappede i folkeoplysende fritidsaktiviteter. 

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget tildelte i 2013 9.000 kr. til et pilotprojekt initieret af FOF Gentofte. Formålet 
med projektet var at sætte fokus på bedre adgang for handicappede til folkeoplysende aktiviteter. 
Pilotprojektet skulle dels skabe et overblik over tilgængelighed, dels afprøve en ledsageordning til 
udvalgte aktiviteter. Det har ikke været muligt at finde frivillige til ledsageordningen. FOF Gentofte har 
efterfølgende indført oversigt over tilgængeligheden på undervisningsstederne i aktivitetskataloget.

Bernadette Follmann fra FOF Gentofte præsenterer evalueringen for Folkeoplysningsudvalget. 

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer at det er en væsentlig del af det folkeoplysende arbejde at have fokus 
på inklusion af handicappede i fritidsaktiviteter. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At udvalget tager evalueringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Evaluering af pilotprojekt om tilgængelighed.docx (459158 - EMN-2015-07564)
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3 (Åben) Lokaletilskud til lejre i Sydsverige

Sags ID: EMN-2015-12509

Resumé
Der er et udbredt ønske blandt kommunens spejdergrupper om at få lokaletilskud til lejre i det sydlige 
Sverige, og derfor indstiller Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd (BUS) til, at det fremover vil 
være muligt.

Baggrund
Ifølge Folkeoplysningslovens § 25 yder kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65 % af 
driftsudgifterne til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter 
for børn og unge under 25 år. Ifølge folkeoplysningslovens § 27 stk. 2 skal de i § 25 nævnte lokaler, 
herunder haller samt lejrpladser, være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i 
Sydslesvig. Dette betyder at Gentofte Kommune, som minimum skal dække aktiviteter i Danmark og 
Sydslesvig, men godt kan vælge at støtte aktiviteter i Sydsverige. Dette er også bekræftet af 
Danmarks Idrætsforbund og Kommunernes Landsforening. Det vil ofte være billigere for 
spejdergrupperne i Gentofte at tage på lejre i Skåne, Blekinge og Halland sammenlignet med lejre i 
Jylland.
Spejdergrupperne tager på et vist antal ture om året, og BUS forventer ikke at antallet vil stige, fordi 
der bliver åbnet op for at tage til Sydsverige
Kultur, Unge og Fritid har undersøgt om forvaltningen af lokaletilskud i omkringliggende kommuner og 
kan konstatere, at bl.a. Københavns Kommune i mange år har givet lokaletilskud til afholdelse af lejre
til folkeoplysende foreninger i Sydsverige.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer at en udvidelse af området, hvori, der tildeles lokaletilskud vil være 
økonomisk neutral i forhold lokaletilskuddets størrelse og fordeling. 
Kultur, Unge og Fritid vurderer endvidere, at en ændring kan give specielt spejderne bedre mulighed 
for spejderaktiviteter og naturoplevelser.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at folkeoplysningslovens § 27 stk. 2: ”De i 
§§ 23 og 25 nævnte lokaler, herunder haller samt lejrpladser, være privatejede og beliggende inden 
for landets grænser eller i Sydslesvig”, suppleres med Skåne, Blekinge og Halland i Sydsverige.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Bilag

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-03796

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
! Meddelelse fra Handicaprådet 

Handicaprådet har udtrykt ønske om, at Gentofte Kommune tager næste skridt i 
forbindelse med det tilgængelighedsprojekt omkring tilgængeliggørelsen af 
kommunens bygningsmasse, der stadig udfolder sig i kommunen.
Mange af Gentofte Kommunes bygninger, bl.a. skoler og haller, er blevet gjort mere 
tilgængelige for personer med handicap. Næste skridt er at gøre opmærksom på dette.

Det ønsker Handicaprådet hjælp til og vil derfor opfordre oplysningsforbundene til i 
deres kataloger at gøre opmærksom på, hvilke af deres aktiviteter, der foregår i 
lokaler, der er tilgængelige for personer med handicap.

Det kunne fx være med symboler, eller klassificeringer (a, b, c etc.) der viser, om der 
er tilgængelighed for synshæmmede, hørehæmmede (teleslynger), personer i kørestol, 
om der er handicaptoilet eller lignende.

! Folkeoplysningsudvalget bad Kultur, Unge og Fritid undersøge muligheden for at 
oprette en samlet oversigt for hvilke lokaler/mødesteder i Gentofte Kommune, der har 
handicapvenlige eller -tilgængelige faciliteter.
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Bilag

5 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-03796


