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1 (Åben) Børneakademiet - Den Kloge Ugle, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2015-16237

Resumé
Børneakademiet - Den Kloge Ugle har ansøgt om godkendelse som ny 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 få stillet ledige kommunale lokaler til 
rådighed, og de er berettigede til at søge om medlemstilskud til medlemmer under 25 år.

Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i Gentofte Kommune

Vurdering
Børneakademiet - Den Kloge Ugle er åben for alle, og foreningens formål er at tilbyde børn og 
unge i alderen 2-18 år en platform til at udfolde deres individuelle akademiske og kreative 
potentiale same fremme deres almene dannelse. Foreningen vil tilbyde undervisningsforløb med 
en holistisk tilgang til læring og gennem tværfaglige forløb sikre at børnene får et bredt syn på livet. 

Foreningen har pt. 19 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 er bosiddende i Gentofte Kommune.

Vedtægterne for Børneakademiet – Den Kloge Ugle lever op til kommunens og 
folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Børneakademiet – Den 
Kloge Ugle opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Børneakademiet – Den Kloge Ugle godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, 
således at foreningen vil være berettiget til at søge om at få lokaler stillet vederlagsfrit til rådighed 
og berettiget til at søge om medlemstilskud fra regnskabsåret 2015. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Vedtægter Borneakademiet Den Kloge Ugle underskrevet.pdf (899501 - EMN-2015-16237)
2. Referat stiftende Borneakademiet Den Kloge Ugle underskrevet.pdf (899499 - EMN-2015-
16237)
3. Budget 2016.xlsx (899497 - EMN-2015-16237)
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2 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra HIK
 
Sags ID: EMN-2015-00538

Resumé
Hellerup Idræts Klub (HIK) søger Udviklingspuljen, idræt og motion om 30.000 kr. til etablering af 
et fodboldtilbud til unge flygtninge. Målet med projektet er at genskabe fodbold som en fast 
bestanddel af livet for unge flygtninge og dermed bidrage til en oplevelse af normalitet i deres 
hverdag. Tilbuddet etableres i samarbejde med ViTo (afdeling under Ungdomsskolen, der yder en 
helhedsindsats over for nytilkomne, unge som taler et andet sprog end dansk), hvor ViTo står for 
rekruttering af de unge, og HIK står for selve fodboldtræningen. ViTo har pt. en gruppe af unge, 
som er meget fodboldinteresseret. 

Midlerne fra udviklingspuljen skal primært bruges til trænerlønninger og til deltagelse i 
fodboldstævnet Brande Cup. 

Baggrund
Der er i 2015 afsat 257.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye 
motions- og idrætstiltag. Der er 44.200 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og 
idrætstiltag.

Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. Der 
ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.

Klubben har oplyst følgende budget for projektet:

Trænerlønninger 12.000 kr.
Turneringsdeltagelse 15.000 kr.
Afslutningsarrangement    3000 kr. 
I alt 30.000 kr. 

Der modtages støtte til projektet fra klubben og fra forældre til spillere i klubben. Der er også startet 
en indsamling af brugt tøj og fodboldstøvler. 

Vurdering
Gentofte Kommune ønsker at styrke ressourcesvage borgeres adgang til foreningslivet, og 
ovenstående projekt er et godt eksempel på dette. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Hellerup Idræt Klubs ansøgning på 30.000 kr. imødekommes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen med 18.000 kr. Udvalget vil bede om en 
mere detaljeret beskrivelse at trænerlønninger.  

Bilag
1. Flygtningetræning i HIK.pdf (910937 - EMN-2015-00538)

3 (Åben) Tilbagemelding fra Kongelig Dansk Yacht Klub, omkring tildelt støtte fra 
Udviklingspuljen, idræt og motion. 
 
Sags ID: EMN-2015-00538

Resumé
Folkeoplysningsudvalget tildelte på mødet den 26. august 2015 22.800 kr. til KDY til en 
sejladskonkurrence ”Gentofte Gym Cup” for kommunens fire gymnasier. Ved tildelingen af midler, 
blev klubben bedt om en evaluering, efter projektets afslutning. 

Vedlagt som bilag er nogle stemningsfulde billeder fra cuppen.

Baggrund
Kongelig Dansk Yacht Klub (KDY) ønskede at skabe en sejladskonkurrence ”Gentofte Gym Cup” 
for kommunens gymnasier. Målet var at tiltrække nye medlemmer til klubben, samt at lære de 
unge mennesker om godt teamwork. 

KDY tilbød træning til kommunens gymnasier og i samarbejde med fagrepræsentanterne, blev der 
opstillet kriterier for sammensætning af hold til bådene. I alt blev der stillet fem hold fra tre 
gymnasier. Et gymnasium kunne ikke nå at stille hold pga. af den korte frist. Holdene fik en 
træner/skipper om bord på båden, som hjalp dem med at blive sammensejlet som team, og det 
viste sig, at sammensætningen af holdene med blandet køn og erfaring var en stor succes.

Selve cuppen blev afviklet den 21. oktober i tørvejr og med fin vind. Der blev sejlet fem sejladser, 
hvor det sidste ræs talte dobbelt point. Vinderholdet fik overrakt en vandrepokal, som blev doneret 
til projektet af verdensmesteren i matchrace for kvinder, Lotte Meldgaard, og hendes hold. 
Alle deltagerne fik en invitation til at deltage i matchrace træning i november måned, hvilket flere 
har benyttet sig af. 

Ordrup gymnasium valgte efterfølgende at afholde deres studieretningsdag for idræt i 
matchracecentret i Skovshoved. Her havde klubben 134 elever ude at sejle og gennemgå 
workshops om: Sejlads på vandet, SWOT analyse af sejlads og foredrag om bredde- og 
elitesejlads. 

Klubben planlægger at gentage projektet i 2016.

Indstilling
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Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 

Bilag
1. Gentofte GYM Cup - Evaluering af projektet.docx (894733 - EMN-2015-00538)
2. FrederikSivertsen_KDY_GymCup2015-9482.jpg (894735 - EMN-2015-00538)
3. FrederikSivertsen_KDY_GymCup2015-9889.jpg (894736 - EMN-2015-00538)
4. Gentofte GYM Cup - regnskab.xlsx (894734 - EMN-2015-00538)

4 (Åben) Brug af offentlige midler på det folkeoplysende område
 
Sags ID: EMN-2015-16282

Resumé
Kultur, Unge og Fritid redegør for støtte på det folkeoplysende område samt fremlægger praksis 
for indhentelse, gennemgang og revision af ansøgninger fra de folkeoplysende foreninger. 

Baggrund
Kultur, Unge og Fritid udbetaler årligt ca. 15. mio. kr. i støtte til det folkeoplysende område. De 
folkeoplysende foreninger indsender årligt regnskaber, medlemsfortegnelser og dokumentation for 
indhentelse af børneattester. 

Kultur, Unge og Fritid gennemgår det indsendte materiale og udbetaler derefter medlemsstøtte og 
lokaletilskud. 5-10 % af foreningerne udtages til revision for hvert af de tre områder, regnskab, 
medlemsfortegnelse og børneattester. Eventuelle uoverensstemmelser rettes derefter. En præcis 
beskrivelse af forløbet er vedlagt som bilag.

Det er Kultur, Unge og Fritids intention at digitalisere indberetningen af regnskab og ansøgning om 
lokaletilskud for at sikre en bedre og mere transparent løsning. Som en første del af denne løsning 
har Kultur, Unge og Fritid i 2015 indgået af tale med Centralt Foreningsregister (CFR) under DIF, 
DGI og DFIF om indberetning af medlemstal. Kultur, Unge og Fritid modtager indberetningerne fra 
CFR. Foreningerne skal fra 2016 således alene indberette deres medlemstal et sted. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget:
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At Kultur, Unge og Fritid fortsætter deres nuværende praksis for revision for det folkeoplysende 
foreningsområde.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget. 

Bilag
1. Notat om brug af offentlige midler på det Folkeoplysende område (768536 - EMN-2015-
16282)

5 (Åben) Forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget for 2016
 
Sags ID: EMN-2015-18394

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
Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2016, ligesom tidligere år 
holdes hver anden måned. Alle møder starter klokken 17.

Onsdag den 24. februar
Onsdag den 27. april
Tirsdag den 14. juni
Onsdag den 17. august
Tirsdag den 11. oktober
Torsdag den 8. december

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At de foreslåede mødedatoer for 2016 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget. Første møde i februar flyttes til d. onsdag den 3. februar 2016.
Mødet i juni, flyttes til torsdag d. 9. juni 2016.
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Bilag

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2015-03796

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget ønsker et punkt på mødet i februar 2016, ang. løn til frivillige. 

Bilag

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

Sags ID: EMN-2015-03796 
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