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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
1  Åbent         Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune, 
2012 
 
040225-2009 
 
 
Resumé 

Sagen forelægges med henblik på drøftelse af forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget  

  

 
Baggrund 

Medlemmer af det siddende Folkeoplysningsudvalg har ønsket justeringer af forretningsorden.  

Forretningsordenen blev vedtaget på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 25. juni og eventuelle 
tilrettelser blev udskudt til efter sommerferien. 

Den nugældende forretningsorden fra 2012 og forretningsorden med forslag til rettelser er vedlagt 
som bilag. 

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at den vedtagne forretningsorden fra 2012 er i 
overensstemmelse med styringsloven og derfor fortsat bør anvendes som grundlag for udvalgets 
arbejde. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At forretningsordenen fra 2012 drøftes. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 25. juni 2012 kl. 16.30 

Vedtaget. 
Eventuelle tilrettelser tages op i udvalget efter sommerferien. 
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Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Vedtaget med følgende rettelser:  
 
1, At udvalgets medlemmer fremgår af forretningsordenen.  
 
2, § 5, Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og udsender senest 7 dage før mødet 
dagsordenen med evt. bilag til medlemmerne.  
 
3, § 8, Formanden leder møderne og drager omsorg for at beslutningerne indføres i 
Folkeoplysningsudvalgets beslutningsprotokol. Beslutningen læses op for udvalget til godkendelse 
efter hvert punkt.  
 
4, § 13, Dagsordenen med beslutninger udsendes af Børn, Unge og Fritid inden 14 dage efter 
mødet til udvalgets medlemmer, hvorefter mødedeltagerne har 24 timer til at gøre indsigelse. 
 
5, § 15, Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger og holder, i samarbejde 
med forvaltningen, Folkeoplysningsudvalget orienteret om fremdriften om i at gennemfører 
udvalgets beslutninger. 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2010-2013. 
 Forslag til forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
2  Åbent         Forhold vedr. Gentofte Karate Klub 
 
052651-2010 
 
 
Resumé 
Der gives en kort status vedr. sagen om Gentofte Karate Klub og der orienteres om at der arbejdes 
videre med, at Gentofte Karate Klub skal tilbagebetale tilskud for perioden 2007-2010 på baggrund 
af den manglende dokumentation mv.  
 
Baggrund 

På baggrund af behandlingen på seneste møde i Folkeoplysningsudvalget d. 25. juni 2012 har 
Børn, Unge og Fritid d. 26. juni 2012 meddelt Gentofte Karate Klub følgende: 
 
1. At Gentofte Kommune ikke anser de reviderede vedtægter for lovligt vedtaget, og at Gentofte 
Kommune derfor fortsat ikke kan godkende Gentofte Karate Klubs vedtægter. 
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2. At den fremsendte dokumentation af anvendelsen af tilskud ikke er tilstrækkelig. 

3. At Gentofte Karate Klub som følge heraf ikke indgår i lokalefordelingen, der træder i kraft den 1. 
september 2012, og at Gentofte Karate Klub på det nuværende grundlag ikke er berettiget til 
tilskud for 2011.    

4. Der skal ske tilbagebetaling af det udbetalte tilskud for perioden fra 2007-2010, såfremt Gentofte 
Karate Klub fortsat ikke udleverer det ønskede dokumentationsmateriale. Klubben har d. 29. juni 
2012 fået en frist til d. 13. juli 2012 til at indsende den fornødne dokumentation for anvendelsen af 
det udbetalte tilskud, og Børn, Unge og Fritid har ikke modtaget yderligere dokumentation vedr. 
anvendelse af tilskuddet. Den eksterne revisor fra PriceWaterhouse Coopers arbejder fortsat med 
at vurdere det hidtidige udleverede materiale fra 2011 særligt i forhold til en vurdering af 
aktiviteternes karakter. 

Børn, Unge og Fritid og JURA har antaget kammeradvokaten med henblik på at kræve 
tilbagebetaling, såfremt Gentofte Karate Klub fortsat ikke udleverer det ønskede 
dokumentationsmateriale, herunder evt. anlæg af en retssag mod Gentofte Karate Klub. 

Gentofte Karate Klub har indsendt dokumentation for indhentelse af børneattester for instruktører i 
2012 og klubben bemærker at der ikke har været nye instruktører i 2011. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid og Jura vurderer, at der skal ske tilbagebetaling af det udbetalte tilskud for 
perioden fra 2007-2010, såfremt Gentofte Karate Klub fortsat ikke udleverer det ønskede 
dokumentationsmateriale, og der arbejdes videre med det i de kommende måneder. 
Folkeoplysningsudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen i sagen. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Jura indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Taget til efterretning.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
3  Åbent         Oplysningsforbundene, Pensionisttilskudsregnskab 2011 
 
036018-2012 
 
 
Resumé 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene samt foretaget stikprøvekontrol af det medsendte dokumentationsmateriale.  

Det fremgår af kommunens økonomisystem, at der er udbetalt PEAS tilskud for ialt 1.441.588 kr. 
Regnskabet for PEAS på baggrund af de indsendte tilskudsregnskaber viser totalt set 
tilskudsbeløb på 1.441.586 kr. Afvigelsen skyldes afrundinger.  

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.  

 
Baggrund 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 6, stk 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte Kommune tilskud 
svarende til 25 pct. af kursusprisen. 

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

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab for år 2011. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
Bilag 

 Pensionisttilskudsregnskab 2011 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
4  Åbent         Oplysningsforbundenes regnskab for undervisningstilskud år 2011 
 
041523-2012 
 
 
Resumé 

Økonomi og Samrådet af aftenskoler har i fællesskab den 4. oktober 2012 gennemgået de 
indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene. I supplement hertil har Økonomi ydermere 
afstemt regnskabsdata med kommunens økonomisystem. 

Et enkelt oplysningsforbund har fejlagtigt ikke anvendt den gældende lønsats ved udregningen af 
de samlede undervisningsudgifter. Herudover er beregningen af lederlønnen for høj, idet denne 
max. kan udgøre 13 pct. af foreningens samlede udgifter til lærere i det pågældende 
år. Oplysningsforbundet er efterfølgende kontaktet herom mhp. fremadrettet at sikre, at gældende 
lønsatser m.m. anvendes i opgørelsen af tilskudsregnskabet. I bilag "regnskab for undervisning 
2011" fremgår en supplerende bemærkning hertil. 

Derudover har gennemgangen ikke givet anledning til yderligere bemærkninger og på den 
baggrund forelægges undervisningstilskudsregnskabet for år 2011 til godkendelse. Dog med det 
forbehold, at aftenskolerne 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 2011. På den baggrund er mer- eller 
mindreudgifterne for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90%) og 
debatarrangementer (10%), jvf. vedlagte to bilag. 

For tilskudsåret 2011 er de samlede resultater som følgende: 

Undervisning (90%) 

Mindreudgifter                                836.136,21kr.  
Fratrukket merudgifter                             0,00 kr. 
=Nettomindreudgifter                     836.136,21 kr. 

 

Debatarrangementer (10%) 
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Merudgifter                                     191.061,07 kr. 
Fratrukket mindreudgifter                   27.907,60 kr. 
=Nettomerudgifter                            163.153,47 kr. 

I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 1995 samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle 
merudgifter af mindreudgifterne 

  

 
Vurdering 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at det samlede tilskudsregnskab for undervisning år 
2011 opfylder kravene, jvf. gældende retningslinjer for tilskud. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ovenstående regnskab for tilskud til undervisning år 2011 samt debatarrangementer godkendes 
med ovenstående forbehold. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Regnskab for undervisning 2011 
 Regnskab 2011 for 10 pct puljen 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
5  Åbent         De budgetterede fordelingstal for undervisningstilskud år 2013 
 
041523-2012 
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Resumé 

Oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for undervisning år 2013 forelægges til 
godkendelse. 

 
Baggrund 

Fordelingstallene er baseret på den faktiske udbetalte lærer- og lederløn, jvf regnskabet for 2011. 

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 år 
2013 i vedlagte bilag opfylder kravene, jvf. 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 
2013. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Fordelingstal 2013 undervisning 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
6  Åbent         Oplysningsforbundenes lokaletilskudsregnskab år 2011 
 
042322-2012 
 
 
Resumé 
Økonomi samt Børn, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet for oplysningsforbundene 
til godkendelse.  
 
Baggrund 

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

 
Vurdering 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab for år 2011 
opfylder kravene, jvf. gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller: 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At lokaletilskudsregnskabet for år 2011 godkendes. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Lokaletilskudsregnskab 2011 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
7  Åbent         Oplysningsforbundene, Fordelingstal for lokaletilskud år 2013 
 
042322-2012 
 
 
Resumé 
Oplysningsforbundenes fordelingstal for lokaletilskud år 2013 samt forhåndstilsagn om 
ydelsesdækning for brug af kommunale lokaler forelægges til godkendelse.  
 
Baggrund 

Fem oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud på i alt 4.053.030 kr. incl. moms for 
tilskudsåret 2013. 

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 508.490 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 
2011, er der udarbejdet forslag til fordelingstal for lokaletilskud år 2013.  
Det budgetterede lokaletilskud for år 2013 på i alt 2.387.000 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 år 2013 
opfylder kravene, Jvf. Folkeoplysningsloven. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender fordelingstal for lokaletilskud, forhåndstilsagn samt ydelsesdækning for år 
2013. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Fordelingstal for lokaletilskud 2013 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
8  Åbent         Nye retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 
2010 - 2014 
 
045245-2012 
 
 
Resumé 

Retningslinjerne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning forelægges 
Folkeoplysningsudvalget hvert fjerde år. De seneste retningslinjer blev vedtaget den 25. april 2011. 

Men som følge af ny lovgivning, der blandt andet giver aftenskolerne mulighed for at tilrettelægge 
en del af deres undervisning mere fleksibelt, blev forslag til nye retningslinjer incl. fleksible 
tilrettelæggelsesformer forelagt Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012.  
Folkeoplysningsudvalget drøftede retningslinjerne og besluttede på mødet, at de efterfølgende 
skulle sendes ud til Folkeoplysningsudvalget med en høringsfrist på 14 dage. Efter fristens udløb 
havde Børn, Unge og Fritid modtaget et enkelt høringssvar.  

 
Baggrund 

Økonomi samt Samrådet af aftenskoler har siden i fællesskab gennemgået retningslinjerne på ny 
og udarbejdet forslag til tilrettede retningslinjer samt tilhørende bilag (alle vedlagt som bilag).  

Tilretningerne er alene foretaget mhp. at gøre det endnu lettere og mere overskueligt for 
aftenskolerne at benytte retningslinjerne, men samtidig også for at sikre en opdatering af 
gældende praksis på området. 

Derudover er revisionspåtegningen (bilag 12) nu udvidet med en "tjekliste" til revisionen. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 
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At udvalget godkender tilretningerne i de vedlagte retningslinjer samt bilag for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 
 BILAG 1 oplysninger 
 BILAG 2 Ansøgning om tilskud 
 BILAG 3 tilsagn 
 BILAG 4 handicaperklæring 
 BILAG 5 afregning af 10 pct puljen 
 BILAG 6 tilskudsafregningsskema 
 BILAG 7 statistik 
 BILAG 8 afregning af PEA 
 BILAG 8A afregning af tilskud til studerende 
 BILAG 9 lokaletilskud 
 BILAG 10 ydelsesdækning 
 BILAG 11 afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer 
 BILAG 12 revisionspåtegning incl tjekliste 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
9  Åbent         Udviklingspulje for fritid og folkeoplysning 
 
029246-2012 
 
 
Resumé 

I forbindelse med den nye folkeoplysningslov har alle kommuner udarbejdet en 
folkeoplysningspolitik.  

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er blevet udarbejdet og vedtaget i 
Folkeoplysningsudvalget ultimo 2011 med virkning fra 1. januar 2012. 
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I forlængelse af arbejdet med den nye folkeoplysningspolitik er der også etableret en 
udviklingspulje for fritid og folkeoplysning. Puljens formål er at skabe udvikling inden for det 
folkeoplysende område og involvere nye grupper i det folkeoplysende arbejde.   

 
Baggrund 

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gældende frem til 2024. 
Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og målsætninger, som er 4-årige. 
 
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, 
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. 
 
Politikken er et redskab for foreninger, oplysningsforbund, kommunalpolitikere og medarbejdere i 
det daglige arbejde med at realisere visioner og indsatser. 
I forlængelse af politikken er der udarbejdet retningslinjer for udviklingspuljen for fritid og 
folkeoplysning til Folkeoplysningsudvalget godkendelse. Retningslinjerne definerer, hvem der kan 
søge tilskud fra puljen og til hvilken type aktiviteter.  
 
Retningslinjerne for puljen er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at retningslinjerne for udviklingspuljen for fritid og 
folkeoplysning vil fungere som vejledning i ansøgning af udviklingsmidler for Gentofte Kommunes 
oplysningsforbund, foreninger og selvorganiserede borgere. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At retningslinjer for udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning godkendes. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Punktet blev udsat til behandling på næste møde den 11. december 2012 
Udvalget ønskede et overblik for puljer der har relevans for det Folkeoplysende område.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Folkeoplysningsudvalget 
 
________________________ 
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Bilag 
 Retningslinjer for udviklingspulje for fritid og folkeoplysning 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
10  Åbent         Karate-Do Gentofte søger starttilskud fra udviklingspulje for Fritid og 
Folkeoplysning 
 
029246-2012 
 
 
Resumé 

Karate-Do Gentofte søger udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning om startstilskud til at dække 
omkostninger og indkøb af nyt udstyr i foreningens første år.  

 
Baggrund 

Karate-Do Gentofte søger om startstilskud til dækning af udgifter i foreningens første år. I 
oplægget til retningslinjer for udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning er der en mulighed for at 
nye foreninger kan søge om starttilskud.  

Foreningen blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. april som folkeoplysende 
forening og er dermed berettiget til at søge medlemstilskud for regnskabsåret 2012.   

Karate-Do Gentofte er stiftet af tidligere medlemmer af Gentofte Karate Klub og har haft aktiviteter i 
det meste af 2012. 

Da foreningen blev godkendt havde de 44 medlemmer men har efterfølgende oplyst, at de har 
67 medlemmer, hvoraf 41 er under 25 år. 

Foreningen søger om hel eller delvis dækning af 60.000 kr. de har haft i startudgifter. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Karate-Do Gentofte opfylder betingelserne for at søge starttilskud 
såfremt forslag til retningslinjer for udviklingspuljen er vedtaget.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ansøgningen drøftes. 
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Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Punktet blev udsat til behandling på næste møde den 11. december 2012 som følge af 
udsættelsen af punkt 9.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Folkeoplysningsudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Karate-Do Gentofte sender ansøgning om starttilskud 
 Budget og oversigt over opstartsudgifter Karate-Do Gentofte 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
11  Åbent         FOF Gentofte søger tilskud til projekt for familier for kræftramte fra 
udviklingspulje for fritid og folkeoplysning 
 
029246-2012 
 
 
Resumé 

Udviklingspulje for fritid og folkeoplysning giver mulighed for at søge støtte til nye aktiviteter. 
Folkeoplysningsudvalget har modtaget en ansøgning om støtte fra FOF Gentofte.  

 
Baggrund 

Som et nyt initiativ søger FOF Gentofte støtte til et pilotprojekt i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse.   

FOF Gentofte vil etablere foredrag og opbygge netværksgrupper/studiecirkler i samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse og Gentofte Kommune/Frivilligcenteret i forhold til at vejlede og støtte 
deltagerne, samt tilbyde oplæg fra eksperter.  

Der søges om 50% af omkostningerne på 12.000 kr. til at dække udgifter til annoncering, lokaler, 
formøder og koordinering, udgifter til foredragsholdere, transport m.v. for at løbe projektet i gang. 

  

 
Vurdering 
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Børn, Unge og Fritid vurderer, at FOF Gentofte opfylder betingelserne for at søge tilskud såfremt 
retningslinjer for udviklingspuljen vedtages.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ansøgningen behandles af Fritid og Idræt. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Punktet blev udsat til behandling på næste møde den 11. december 2012 som følge af 
udsættelsen af punkt 9.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Folkeoplysningsudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 FOF søger til projekt for familier til kræftramte fra udviklingspuljen.pdf 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
12  Åbent         FC Dyssegård søger om at blive godkendt som folkeoplysende 
forening i Gentofte Kommune 
 
039455-2012 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
Folkeoplysning. Derefter er de godkendte foreninger således berettiget til at låne kommunale 
lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.  
 
Baggrund 

FC Dyssegård søger Folkeoplysningsudvalget godkendelse således at foreningen fremover kan 
låne kommunale baner på Gentofte Stadion vederlagsfrit. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet på Gentofte Stadion. 
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Foreningen har p.t. 10 medlemmer hvor alle er under 25 år og hjemmehørende i Gentofte 
Kommune. 

Foreningens formål er at spille fodbold. 

 
Vurdering 

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

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At FC Dyssegård godkendes som en folkeoplysende forening og er dermed berettiget til at låne 
kommunale baner vederlagsfrit. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Afvist.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Afvist, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget fra FC Dyssegård 
 FC Dyssegårds Vedtægter 
 FC Dyssegårds Regnskab 
 Bestyrelse m.m. i FC Dyssegård 
 Referat af stiftende generalforsamling FC Dyssegård med div. underskrifter.pdf 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
13  Åbent         Foreningsgenvej muligheder for videreudvikling 
 
059370-2011 
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Resumé 
Folkeoplysningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget har besluttet at igangsætte en analyse af 
udviklingsmuligheder og mulige justeringer af ForeningsGenvej. Resultatet af analysen er nu klar. 
Analysen kan læses i bilag 1. 
Børne, Unge og Fritid indstiller, at der igangsættes et mindre projekt, hvor der justeres og 
forbedres på tilgængeligheden til og funktionaliteten i ForeningsGenvej på baggrund af brugerens 
ønsker. Samtidig indstilles det, at udviklingen af markedet og behovet følges i kommende år med 
henblik på at foretage en mere gennemgribende udvikling af systemets muligheder på et senere 
tidspunkt.  
 
Baggrund 
Gentofte Kommune åbnede den digitale foreningsadministration ”ForeningsGenvej” for foreninger 
og aftenskoler i 2008. Kun de færreste foreninger har taget løsningen i brug, og der er behov for 
justering og videreudvikling af Foreningsgenvej for at skabe en løsning, der lever op til brugernes 
behov.  
  
Foreningsgenvej er udviklet så foreningerne i systemet kan administrere og ajourføre foreningens 
oplysninger, se og booke lokaler og baner og skifte formand, kasserer og kontaktperson. Der er 
også mulighed for at aflyse brug af lokaler og baner. Dermed undgås, at baner og lokaler står 
tomme i tilfælde af, at brugeren ikke kan udnytte sin booking. En af ideerne bag 
lokalefunktionaliteten i ForeningsGenvej er netop at udnytte kommunens faciliteter bedre.  
  
Der er gennemført en foranalyse for på den baggrund at vurdere, hvorvidt en videreudvikling af det 
eksisterende system er hensigtsmæssig, eller det vil give større udbytte at skifte til et andet system 
og en anden udbyder.  Foranalysen belyser fordele og ulemper ved forskellige udviklingsmodeller.  
 
Vurdering 
På baggrund af den markedsundersøgelse og brugeranalyse, der blev gennemført i foranalysen, 
kan der blandt andet opstilles følgende overordnede delkonklusioner; den samlede konklusion 
fremgår af analysen i bilag 1: 
  

 Der er gennemgående en lav interesse for digital understøttelse af 
administrationsopgaverne i snitfladen mellem foreninger og kommune 

 Foreningerne udtrykker stor tilfredshed med den service, de får fra faciliteterne og 
kommunen. Flere udtrykker, at de sætter pris på den menneskelige kontakt 

 Der findes endnu ikke et system, der er markant bedre end den nuværende 
ForeningsGenvej til understøttelse af administrative opgaver. Samtidig er de systemer, der 
er på markedet pt., for dyre sammenlignet med det udbytte, der vil være af at skifte til dem.  

 Forsøg på idrætsfrikommuneområdet med at lave administrative foreningsklynger, hvor 
foreningerne kan hjælpes ad med de administrative opgaver har endnu ikke resulteret i 
ønsker til systemet, som kan opfyldes med de nuværende udbydere på markedet. 

På baggrund af den lave interesse fra brugernes side, anbefales det ikke, at indkøbe et nyt system 
eller videreudvikle på den eksisterende brugergrænseflade på nuværende tidspunkt.  
  
Det anbefales, at der igangsættes et mindre projekt, hvor den nuværende database tilpasses 
brugernes ønsker i højere grad end i den nuværende brugergrænseflade. Der er mulighed for 
allerede nu at gennemføre enkelte systemmæssige forbedringer. Herunder tænkes blandt andet 
en anden adgang end NemId, som af alle brugere er nævnt som en hindring for brug af systemet.  
  
Det foreslås, at der igangsættes et projekt, hvor der tilpasses i det eksisterende system, og at dette 
samtidig løftes ud af Gentofte Kommunes Genvej og over i en ny brugergrænseflade for at lette 
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brugerens adgang. Genvej er primært målrettet borgere og de nuværende funktionaliteter i 
ForeningsGenvej henvender sig primært til foreningerne. Det vurderes, at en tilpasning kan 
gennemføres for mellem 50.000 og 100.000 kr. og være gennemført i løbet af 6 måneder. 
  
Det vurderes, at der herefter skal gennemføres en ny implementering af systemet og en 
introduktion af mulighederne for foreninger og aftenskoler. Denne fase forventes at tage et halvt år. 
Således vurderes det, at et tilpasset system kan være fuldt implementeret med udgangen af 2013. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget: 
 
At det besluttes at igangsætte et projekt med tilpasning af foreningsløsningen 
 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Godkendt.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kultur- og fritidsudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1: Foranalyserapport af ForeningsGenvej 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
14  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
004432-2012 
 
 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 
Der deltog i år 794 børn til Aktivt Efterår.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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