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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  10. december 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Gentofte Musikbunker søger om godkendelse som folkeoplysende forening 
2 Oplysningsforbundene, regnskab for undervisningstilskud år 2013 
3 Oplysningsforbundene, fordeling af undervisningstilskud 2015 
4 Oplysningsforbundene, lokaletilskudsregnskab år 2013 
5 Oplysningsforbundene, fordeling af lokaleudgifter 2015 
6 Oplysningsforbundene, pensionisttilskudsregnskab 2013 
7 Opfølgning på revision af regnskaber for Ishockeyklubben Gentofte Stars 
8 Forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget for 2015 
9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
Lukket dagsorden 
 
10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
1  Åbent         Gentofte Musikbunker søger om godkendelse som folkeoplysende 
forening 
 
032100-2014 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
folkeoplysning. Derefter er de godkendte foreninger berettiget til at låne kommunale lokaler 
vederlagsfrit og søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Gentofte Musikbunker søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, således at foreningen 
fremover kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år samt låne kommunale 
lokaler vederlagsfrit til forenings aktiviteter. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet i Musikbunkeren i 
Bernstorffsparken. 

Foreningen har p.t. 92 medlemmer hvoraf de 72 er under 25 år. 

37 af foreningens medlemmer er bosiddende i Gentofte Kommune. 

Deres formål er at skabe rammer for at udøve musik ved:  

 at drive musikøvelokaler i samarbejde med Gentofte Kommune for unge i alderen 15-25 år 
 at formidle muligheder for at danne bands mellem foreningens medlemmer med henblik på 

tværgående, nyskabende og musikrelaterede aktiviteter, herunder eksempelvis festivaler 
m.m. 

 at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og andre instanser (i 
forhold til lovgivning, tilskud, sponsorering m.m.)  

 at afholde og støtte koncerter, events og arrangementer inden for alle genrer af rytmisk 
musik 

 at fremme medlemmernes interesser og forståelse for musikkens sociale og 
samfundsmæssige betydning gennem foreningsarbejde 

  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget  

At Gentofte Musikbunker godkendes som en folkeoplysende forening og dermed er berettiget til at 
søge medlemstilskud. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse oktober 2014 
 Bilag 3 - Referat af Generalforsamling 2014 m underskrifter 
 Bilag 4 - Vedtægter 2014 m underskrifter 
 Bilag 6 - Medlemsliste 281014 
 Bilag 7 - Anslået budget 14-15 
 Bilag 5 - Oversigt over Musikbunkerens bestyrelse 14-15 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
2  Åbent         Oplysningsforbundene, regnskab for undervisningstilskud år 2013 
 
032127-2014 
 
 
Resumé 

Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.  

På den baggrund forelægges tilskudsregnskabet for 2013 for undervisning. 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 debatarrangementer og undervisning har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter i 2013. På den baggrund er mer-
/mindreudgifterne for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 pct.) 
samt debatarrangementer (10 pct.), jvf. vedlagte to bilag. 

For tilskudsåret 2013 ser de samlede resultater ud som følgende: 

Undervisning (90 pct.) 

Mindreudgifter 1.179.854 kr.. 
fratrukket merudgifter 132.368 kr. 
= nettomindreudgifter 1.047.486 kr. 
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Debatarrangementer (10 pct.) 

Mindreudgifter 33.916 kr. 
fratrukket merudgifter 196.352 kr. 
=nettomerudgifter 162.436 kr. 

I henhold til Kulturelt udvalgs vedtagelse af 30. november 2005 samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelt 
merudgifter af mindreudgifterne. 

 
Vurdering 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning 
2013 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for tilskud. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At ovenstående regnskab for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2013 
godkendes med ovenstående forbehold.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - regnskab 10 pct 2013 
 Bilag 2 - regnskab for undervisning 2013 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
3  Åbent         Oplysningsforbundene, fordeling af undervisningstilskud 2015 
 
032127-2014 
 
 
Resumé 

Fordelingen af budgetrammen til undervisning 2015 sker med udgangspunkt i 
undervisningsudgifter for 2013. 

På den baggrund forelægges oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal 2015 for 
undervisning til godkendelse. 
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Baggrund 

Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på den faktiske udbetalte lærer- og lederløn, jvf. 
tilskudsregnskaberne for 2013.  

Fordelingstallene er beregnet efter fordelingsbrøkerne: 

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

 
Vurdering 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at de budgetterede fordelingstal til undervisning i år 
2015 i vedlagte bilag opfylder kravene jf. Folkeoplysningslovens § 11 stk. 4 m.fl. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med ansøgning om tilskud for år 
2015. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag - fordelingstal 2015 undervisning 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
4  Åbent         Oplysningsforbundene, lokaletilskudsregnskab år 2013 
 
032132-2014 
 
 
Resumé 
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Økonomi, samt Børn, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2013 for 
oplysningsforbundene til godkendelse. 

 
Baggrund 

Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt Gentofte Kommunes økonomisystem.  

Restpuljen på 212.748 kr. fordeles blandt FOF, HOF, Ryg- og Yogaskole og Gigtskolen, som har 
haft merudgifter til lokaler i 2013.  

Denne gennemgang 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.  

 
Vurdering 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab år 2013 
opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.  

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At lokaletilskudsregnskabet for år 2013 godkendes med ovenstående forbehold.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag - Endeligt lokaleregnskab 2013 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
5  Åbent         Oplysningsforbundene, fordeling af lokaleudgifter 2015 
 
032132-2014 
 
 
Resumé 



  Side 8 af 12 
 

Oplysningsforbundenes ansøgning til tilskudsrammen 2015 sker med udgangspunkt i regnskab 
2013.  

Fordelingstal for lokaletilskud år 2015 samt forhåndstilsagn om ydelsesdækning for brug af lokaler 
forelægges således til godkendelse.  

 
Baggrund 

Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud på 4.777.980 kr. incl. moms for tilskudsåret 
2015. 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 22 stk. 2 afholder kommunen eventuelle udgifter til lys, varme 
og rengøring ved benyttelse af lokaler m.v., som tilhører kommunen.  

Fire oplysningsforbund har ansøgt om ydelsesdækning for i alt 476.740 kr. incl. moms til lys, varme 
og rengøring i regionale og kommunale lokaler.  

På baggrund af de indkomne lokaletilskudsansøgninger og de faktiske afholdte lokaleudgifter i 
2013, er der udarbejdet forslag til fordelingstal for lokaletilskud 2015.  

Det budgetterede lokaletilskud for år 2015 på i alt 2.446.000 kr. incl. moms kan efter vedtagelsen 
udmeldes med fradrag af lovbundne udgifter til ydelsesdækning.   

 
Vurdering 

Økonomi, samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstallene for lokaletilskud for 2015 
opfylder kravene, jf. Folkeoplysningsloven. 

 
Indstilling 

Økonomi, samt Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At udvalget godkender fordelingstal for lokaletilskud, forhåndstilsagn samt ydelsesdækning. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag - Fordelingstal 2015 lokaletilskud 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
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6  Åbent         Oplysningsforbundene, pensionisttilskudsregnskab 2013 
 
031552-2014 
 
 
Resumé 
Økonomi samt Børn, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene. Økonomi har efterfølgende foretaget stikprøvekontrol af det medsendte 
dokumentationsmateriale i cpr-registret.  

 
Baggrund 
I henhold til folkeoplysningslovens § 6, st. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte et tilskud svarende til 
25 pct. af kursusprisen. 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede arbejdsledige samt studerende, 
der deltager i undervisning i Gentofte Kommune er berettiget til det nedsatte tilskud.  

Generelt har flere regnskaber for 2013 været mangelfulde i bilagsdokumentationen. Økonomi har 
rettet henvendelse til de pågældende aftenskoler.  

 
Indstilling 
Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab for 2013. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag - peas oversigt FOU 2013 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
7  Åbent         Opfølgning på revision af regnskaber for Ishockeyklubben Gentofte 
Stars 
 
008046-2013 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget besluttede d. 26. februar at udføre revision af ishockeyklubben Gentofte 
Stars regnskaber i perioden 2008-2012. Kommunens revisor, PwC, har gennemført revision og 
konkluderer: ”Ud over ovenstående kommentarer vedrørende udbetaling af 
befordringsgodtgørelse, er vi ikke stødt på forhold der indikerer, at Gentofte Stars ikke bruger 
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tilskuddet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.” Videre konkluderer PwC: ”Vi har 
stikprøvevis undersøgt listerne uden bemærkninger. Det er vores opfattelse, at der er sket en 
korrekt fordeling af medlemmer over og under 25 år.”  

 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget besluttede d. 26. februar, at udføre revision af ishockeyklubben Gentofte 
Stars regnskaber i perioden 2008-2012. I en længere periode ønskede Gentofte Stars ikke at 
aflevere dokumentation for deres regnskaber, da de ikke ønskede, at Forældre Foreningen fik 
indsigt i regnskaberne. Gentofte Kommune insisterede på at få dokumentationen stillet til rådighed, 
og efter et længere forløb blev det aftalt, at der kunne udføres revision. Kommunens revisor, PwC 
udførte revisionen, og PwC har afsluttet deres revision. Notatet er vedlagt som bilag. 
Sammenfatningen i notatet indeholder tre konklusioner vedr. hhv. anvendt regnskabspraksis, om 
Gentofte Stars anvender deres tilskud i tråd med folkeoplysningsloven samt om Gentofte Stars har 
det antal medlemmer under 25 år, som oplyses til kommunen. 
  
I konklusionen vedr. anvendt regnskabspraksis angiver PwC, at Gentofte Stars generelt har gode 
procedurer for bilagsbehandling og ensartet konteringspraksis for regnskaberne i 2008-2012. 
Endvidere konkluderes, at Gentofte Stars bør sikre, at der fremover sker back up af 
bogføringsdata, da et computernedbrud har resulteret i manglende bogføringsdata for hele 
perioden. Endvidere kritiseres Gentofte Stars for at udbetalinger af trænergodtgørelse ikke sker i 
overensstemmelse med SKATs retningslinjer. Gentofte Stars har oplyst, at de fra 2013 følger 
SKATs retningslinjer. 
 
I konklusionen vedr. anvendelse af tilskud skriver PwC: ”Vi ikke stødt på forhold, der indikerer, at 
Gentofte Stars ikke bruger tilskuddet i tråd med folkeoplysningsloven. 
 
I konklusion vedr. antal medlemmer under 25 år skriver PwC: ”Gentofte Stars ajourfører listen med 
medlemsindbetalinger løbende. Listen bruges som grundlag for opgørelse af medlemstilskud 
fordelt på unge over og under 25 år. Vi har stikprøvevis gennemgået listerne uden bemærkninger. 
Det er vores opfattelse, at der er sket en korrekt fordeling af medlemmer over og under 25 år. 
  
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer på baggrund af revisionsnotatet, at Gentofte Stars regnskaber har 
været retvisende, at Gentofte kommunes tilskud til Gentofte Stars er blevet anvendt efter 
hensigten, og der derfor ikke er grundlag for at bede om tilbagebetaling af udbetalt støtte. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At revisionen af Gentofte Stars regnskab godkendes og at der ikke foretages yderligere  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 
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 Bilag - Gennemgang af regnskab 2008-2012 Gentofte Stars 13.11.2014 final 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
8  Åbent         Forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget for 2015 
 
034640-2014 
 
 
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, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2015, ligesom tidligere år 
holdes hver anden måned og så vidt muligt på onsdage, alle møder starter klokken 17. 

Onsdag den 18. februar  
Onsdag den 22. april  
Onsdag den 10. juni  
Onsdag den 26. august  
Onsdag den 21. oktober  
Onsdag den 9. december  

 
Indstilling 

 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At de foreslåede mødedatoer for 2015 vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
9  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
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012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2014 
 
10  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


