
GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til 
møde i

Folkeoplysningsudvalget 
Mødetidspunkt 12-12-2018 17:00

Mødeafholdelse Udvalgsværelse G



Side 2

Indholdsfortegnelse
Folkeoplysningsudvalget

12-12-2018 17:00

1 (Åben) Udviklingspuljen idræt og motion, Skovshoved Roklub .......................................3

2 (Åben) Udpegning af formand og næstformand for Facilitetsudvalget 2019 - 2020 ............4

3 (Åben) 2. forslag til ny folkeoplysningspolitik................................................................5

4 (Åben) Gentofte-ordningen 2019 ..................................................................................6

5 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2019 ..............................................................6

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne ............7



Side 3

1 (Åben) Udviklingspuljen idræt og motion, Skovshoved Roklub
 
Sags ID: EMN-2018-05461

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har modtaget en ansøgning fra Skovshoved Roklub 
om støtte på 30.000 kr. til indkøb af to surfski.

Baggrund
Skovshoved Roklub vil gerne tiltrække flere yngre roere til kajaksporten, hovedvægten af klubbens 
medlemmer er over 25 år. 
Klubben vil derfor gerne kunne tilbyde kajakformen ”surfski” til sine medlemmer. Surfski udmærker 
sig ved at kunne surfe og roes i bølger med en relativ høj hastighed og appellerer derfor til unge og 
mere eventyrlystne kajakroere. Surfski er samtidig en konkurrencebåd, som vil kunne give et løft til 
klubben i forhold til deltagelse i konkurrencer lokalt og nationalt.
Målet med at indføre en ny kajakform er også at øge aktivitetsniveauet over hele året. Surfski vil 
være et alternativ til at ro i vintersæsonen for de yngre medlemmer, der ror turkajak, som er en 
kajaktype, der er vanskelig at ro om vinteren pga. kajakkens følsomhed overfor vind og bølger.
Klubbens mål er at oprette et hold pr. sæson med 10 nye surfski brugere. 
De ansøgte midler skal bruges på indkøb af to surfski, klubben finansierer uddannelse til 
instruktørerne. 

Der er i 2018 afsat 162.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion og der er d.d.72.000 kr. 
tilbage i puljen. 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.

Tilsendt budget fra klubben:

Udgift første år
2 Surfski á 25.900 kr. 51.800 kr. 
2 Sikkerhedsudstyr á 300 kr. 600 kr.
Instruktøruddannelse 3. personer á 4.650 kr. 13.950 kr.
I alt 70.850 kr.

Indtægt/finansiering 
Ansøgning til Udviklingspuljen idræt og motion 30.000 kr.
Egenfinansiering Skovshoved Roklub 40.850 kr.
I alt 70.850 kr.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Vurdering

Skovshoved Roklubs ønske om at tiltrække yngre roere til klubben gennem etablering af et nyt 
tilbud i klubben passer godt ind i et af Idræts- og bevægelsespolitikkens indsatsområder, som 
handler om, at understøtte fællesskaber der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder.  

Indstilling
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Skovshoved Roklubs ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale beløb, kr. 30.000.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning fra Skovshoved Roklub (2565072 - EMN-2018-05461)

2 (Åben) Udpegning af formand og næstformand for Facilitetsudvalget 2019 - 2020
 
Sags ID: EMN-2018-05498

Resumé
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune skal have udpeget formand og næstformand. 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) indstiller, at Bo Bay udpeges 
som formand og Robert Mikelsons udpeges som næstformand.

Baggrund
På mødet i Kultur-, Unge og Fritidsudvalget den 11. maj 2016 blev det vedtaget at sammenlægge 
Haludvalg og Baneudvalg til et samlet udvalg, Facilitetsudvalget, fra 1.1. 2017. 
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalgets formand og næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for 
en 2-årig periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 
(SIG), der repræsenterer Facilitetsudvalgets medlemmer. SIG indstiller, at Bo Bay, Hellerup 
Idrætsklub udpeges til formandsposten for Facilitetsudvalget i perioden 1.1.2019 til 31.12.2020, og 
at Robert Mikelsons, Gentofte Volley udpeges til næstformandsposten i perioden 1.1.2019 til 
31.12.2019.
Bo Bay og Robert Mikelsons har fungeret som formand og næstformand fra 1.1.2017 til 
medlemmernes tilfredshed.

Vurdering 
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at de to foreslåede kandidater vil være et 
godt valg som hhv. formand og næstformand for Facilitetsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At Bo Bay udpeges som formand for facilitetsudvalget fra d. 1.1.2019 til d. 31.12.2020. 

2. At Robert Mikelsons udpeges som næstformand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1.2019 til 
31.12.2019.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag

3 (Åben) 2. forslag til ny folkeoplysningspolitik
 
Sags ID: EMN-2018-02441

Resumé
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med 
2024. Politikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger skal revideres i 
2018.

Baggrund
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, 
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til 
borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Gentofte Kommunes opgave 
er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende 
voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen. 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 4. september 2018 blev en procesplan for revideringen 
besluttet. På baggrund af beslutningen blev et seminar for områdets interessenter afholdt den 4. 
oktober 2018. Resultatet fra seminaret i form af inputs til kendetegn og målsætninger blev fremlagt 
Folkeoplysningsudvalget på mødet den 31. oktober 2018 i form af et første forslag til 
folkeoplysningspolitik. Drøftelsens kommentarer er nu indarbejdet og vedhæftet som bilag 1: 
Forslag til ny folkeoplysningspolitik. Ligeledes er seminarets forslag til konkrete indsatser samlet i 
et idékatalog og vedhæftet som bilag. 

Forslaget til ny folkeoplysningspolitik indstilles hermed til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget med 
henblik på at diskutere eventuelle yderligere ændringsforslag. Herefter udsendes forslaget til 
brugerne til kommentering, inden politikken fremlægges ved temadrøftelserne mellem 
Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 30. januar 2019, med henblik på 
endelig godkendelse ved næstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At 2. forslag til ny folkeoplysningspolitik drøftes. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Forslag til ny folkeoplysningspolitik (2563235 - EMN-2018-02441)
2. Idékatalog (2563236 - EMN-2018-02441)
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4 (Åben) Gentofte-ordningen 2019
 
Sags ID: EMN-2018-04841

Resumé
Gentofte-ordningen er Gentofte Kommunes tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 
25 år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002. Ordningen blev drøftet på 
Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31.10.2018 og fremlægges til endelig beslutning.

Baggrund
Gentofte-ordningen blev vedtaget i 2001 med virke pr. 1./1.2002. Herefter er en ændring af den 
øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget i 2009 og en ændring af den øvre grænse for 
udbetaling af medlemstilskud vedtaget i 2011. 

Ordningen fremlægges til beslutning. 

Følgende ændringer foreslås.
1) Den nedre grænse for aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling i forhold til at 

indgå i fordelingen af medlemstilskud reduceres til 75 kr.
2) Tilhørsfold for foreninger i gruppe 1 og gruppe 2 er blevet præciseret
3) Der opstilles krav om at foreninger, der skal godkendes som folkeoplysende foreninger i 

Gentofte Kommune skal medsende retvisende budget.

Ordningen er desuden blevet skærpet sprogligt.

Forlag til Gentofte-ordningen er vedlagt som bilag. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At forslaget til Gentofteordningen vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år (2577606 - EMN-2018-04841)

5 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2019
 
Sags ID: EMN-2018-05424

Resumé
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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 og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019, ligesom 
tidligere år holdes hver anden måned.

Onsdag den 20. februar kl. 17:00

Onsdag den 10. april kl. 17:00

Tirsdag den 18. juni kl. 17:00

Tirsdag den 20. august kl. 17:00

Tirsdag den 22. oktober kl. 17:00

Onsdag den 18. december kl. 17:00

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At de foreslåede mødedatoer for 2019 vedtages

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-04904

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
for Folkeoplysningsudvalget.

Baggrund
 Budgetrammen for medlemstilskud hæves

For at understøtte de frivillige folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune har 
forligspartierne i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttet at hæve rammen for 
medlemstilskuddet med 1 mio. kr. årligt. Forligspartierne har med den udvidede ramme 
sikret, at tilskuddets størrelse pr. medlem kan bevares, selvom foreningerne over de 
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seneste år samlet har oplevet en stor medlemstilgang – hvilket har været med til at udhule 
tilskuddet pr. medlem. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion

Oplysninger om aktivitet/projekt, der søges tilskud til

Aktivitetens/projektets titel

Projekt Surfski Skovshoved Roklub
Beskrivelse af aktiviteten/projektet, herunder formål og mål

Projektet tænkes som et nyt alternativ til at tiltrække nye og yngre roere som vil søge i retning 
af kajak. I dag ligger hovedvægten af klubbens medlemmer i aldersklassen 25-59 år og gruppen 
over 60 er endnu større, men indgår ikke som umiddelbar målgruppe.

Vi ønsker med denne nye aktivitet at kunne tiltrække flere yngre medlemmer, både gennem 
vort samarbejde med skolerne i Gentofte (aktiv sommer), og gennem den instruktion i turkajak 
og havkajak som finder sted hvert år hen over sommeren.

Surfski udmærker sig ved at kunne surfe og roes i bølger med en relativ høj hastighed. Surfski 
appellerer derfor til unge og mere eventyrlystne kajakroere, som gerne vil have en høj intensitet 
i sin træning. Surfski er også en konkurrencebåd, som vil kunne give et løft til klubben i forhold 
til deltagelse i forskellige konkurrencer lokalt og nationalt.

Vi uddanner hvert år ca. 60 nye medlemmer fordelt 50/50 på turkajak og havkajak.
Med Projekt Surfski forventer vi at kunne rykke ved aldersfordelingen, og få flere yngre roere i 
klubben. Det er vores mål at oprette et hold pr. sæson på 10 nye Surfski brugere.

Projekt Surfski har også til formål at øge det samlede aktivitetsniveau over året for de yngre 
medlemmer af vores klub. Surfski vil være et nyt alternativ til at ro i vintersæsonen for de yngre 
medlemmer, der ror turkajak, som er en kajaktype, der er vanskelig at ro om vinteren pga. 
turkajakkens følsomhed overfor vind og bølger. Yngre medlemmer, der ror havkajak kan få 
glæde af surfski om sommeren, hvor de stille dage uden bølger kalder på et alternativ på vandet 
med højere intensitet. Projekt Surfski kan derfor samlet set være med til at motivere og 
fastholde de yngre medlemmer i klubben.

Surfski skal således være et alternativ, som kan vælges uanset om vores medlemmer ror 
havkajak eller turkajak. Dog kræver det et kortere instruktionsforløb, anslået til 6 timer (3 hold 
pr. Sæson) Dette kræver at minimum 3 instruktører fra hver afdeling skal på instruktionskursus i 
Surfski for at kunne undervise.

Finansieringsmæssigt skal aktiviteten indgå i klubben årsbudget med 30.000 ler. pr. år til indkøb 
af nye både. Klubben betaler selv for uddannelse af instruktørerne som arbejder ulønnet.

Vi søger om 30.000 kr. i tilskud til køb af 2 Surfski.



Hvordan opnås kontakt til deltagerne

Vi vil opnå kontakt til deltagerne gennem vores samarbejde med skolerne i Gentofte Kommune 
(aktiv sommer), gennem opslag på de sociale medier og i forbindelse med den instruktion i 
kajak og havkajak, som finder sted hvert år hen over sommeren.

Hvor foregår aktiviteten/projektet (OBS: Der er kun begrænset ledig tid i kommunale gymnastiksale og haller)

Aktiviteten udgår som udgangspunkt fra Skovshoved Roklubs lokaler i Skovshoved Havn, men 
igennem året arrangeres også ture til andet farvand.
Skønnet antal deltagere Forventet opstartsdato | | Aktiviteten er i gang Tilskudsbeløb, der søges

Et hold pr. sæson på 1.4.2019 45.000 kr.
10 nye surfski brugere
Hvad skal tilskuddet anvendes til (der kan søges tilskud til instruktørløn, materiel, markedsføring og lokaleleje)

Tilskuddet skal anvendes til indkøb af 2 surfski.
Skovshoved Roklub har modtaget et tilbud fra Kano og Kajakbutikken lydende på 41.440 kr. 
ekskl. moms og 51.800 kr. inkl. moms for 2 surfski.

Budget
Udgift - første år

2 Surfski af 25.900 kr. 51.800 kr.
2 Sikkerhedsudstyr - Leg leash af 300 kr. 600 kr.
DKF* Instruktøruddannelse 3. pers af 4.650 kr. 13.950 kr.
3 instruktionshold for nye surfski-brugere - anslået værdi** 4.500 kr.
1 alt 70.850 kr.

*DI<F- Dansk Kano og Kajakforbund 
** Klubbens instruktører arbejder ulønnet

Indtægt/finansiering - første år
Ansøgning til Gentofte Kommunes Udviklingspulje 30.000 kr.
Egenfinansiering Skovshoved Roklub 40.850 kr.
1 alt 70.850 kr.

Indtægter

Ydes der støtte fra andre Hvis ja, fra hvem og hvor meget

E Nej Ja

Oplysninger om deltagernes egenbetaling, beløb pr. person pr. gang/ pr. måned/pr. halvår mv.



Ungdom under 18 år betaler 1600 kr. årligt i kontingent. Unge under 26 år betaler ligeledes 
1600 kr. årligt i kontingent. Derudover er der ingen deltagerbetaling for de normale 
klubaktiviteter og brug af materiel, redningsveste mm._____________________________

Oplysninger om aktivitets-/projektansvarlig og om tilskudsmodtager

Aktivitetsansvarlig, navn

Kim Grøn, formand
Gade/vej, postnummer og by Telefonnummer

Skovshoved Havn 3, 2920 Charlottenlund 42 40 97 41
Aktivitetsansvarliges kvalifikationer og baggrund __ _

u hbAhl W i nST'OU Ttev-C
Tilskudsmodtager, navn

Skovshoved Roklub ' C. V
Gade/vej, postnummer og by Telefonnummer

Skovshoved Havn 3, 2920 Charlottenlund 42 40 97 41
Pengeinstitut Registreringsnr./ bank-/girokontonr.

Tilskudsmodtager (ansvarlig for projektet)
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Et aktivt og varieret fritidsliv til alle
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2019-2024

Vision

I Gentofte Kommune vil vi

 Sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af 

fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse

 Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både 

foreninger, folkeoplysningsforbund og selvorganiserede aktiviteter

 Skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 

foreninger.

Hvem er vi?

Vi er det folkeoplysende områdes aktører i Gentofte Kommune. Som politikere, borgere, foreninger, 

institutioner og folkeoplysningsforbund har vi alle en ambition og passion for fortsat at udvikle de 

folkeoplysende aktiviteter. 

Politikkens opbygning

Politikken er bundet sammen af en vision for det samlede område. Under visionen er 

folkeoplysningen grupperet i tre fokusområder defineret ved særlige kendetegn. For hvert af de tre 

områder er der formuleret målsætninger, som tilkendegiver en retning og prioritering af arbejdet 

med folkeoplysning i Gentofte Kommune frem mod 2024.



Kendetegn og målsætninger

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB

KENDETEGN

 Vi har et fritidsliv med mange muligheder 

for organisering, som bidrager til 

sammenhængskraft og aktiv deltagelse i 

lokalsamfundet.

 Vi har fritidstilbud med stærke frivillige 

miljøer, der inkluderer, engagerer og 

fremmer meningsfulde fællesskaber 

MÅLSÆTNINGER

 Vi vil øge synligheden af aktiviteter, der 

skaber fællesskab og involvering inden for 

det folkeoplysende område 

 Vi vil gøre det nemmere at blive og være 

frivillig, samt øge anerkendelsen af det 

frivillige og folkeoplysende arbejde

MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET

KENDETEGN

 Vi har et rigt fritidsliv med et bredt 

udvalg af faciliteter, tilbud og 

aktiviteter, der favner forskellige 

interesser og niveauer.

 Vi har fritidstilbud, der er åbne og 

anerkendende og fremmer glæde og 

livskvalitet for alle.

MÅLSÆTNINGER

 Vi vil skabe miljøer, hvor der er plads til 

alle uanset evner og behov

 Vi vil øge deltagelsen af borgergrupper, 

som er underrepræsenteret i vores 

fritidsmiljøer

NYSKABELSE OG SAMARBEJDE 

KENDETEGN

 Vi udvikler sammen og skaber nye tilbud,

der inspirerer til livslang læring.  

MÅLSÆTNINGER

 Vi vil etablere nye former for 

organiseringer, samarbejder og 

partnerskaber inden for det 

folkeoplysende område 

 Vi vil etablere og forankre nye aktiviteter, 

der øger alsidigheden i vores fritidstilbud

 Vi vil videreudvikle kommunikationen 

mellem alle parter



Rammer for det folkeoplysende arbejde

I Gentofte Kommune er de ordninger, som rammesætter det folkeoplysende arbejde, udarbejdet af 

Folkeoplysningsudvalget ud fra Folkeoplysningsloven og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Her 

følger en oversigt over hvilke ordninger, der sætter rammerne:

 Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning er beskrevet i ”Retningslinjer for tilskud til 
den folkeoplysende voksenundervisning”.

 Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger er beskrevet i 
”Gentofteordningen”.

 Puljer på det folkeoplysende område er beskrevet på Gentofte Kommunes hjemmeside.
 De økonomiske rammer for folkeoplysning i Gentofte Kommune besluttes af 

Kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget har hørringsret i forhold til vedtagelse af 
Gentofte Kommunes budget.

 Retningslinjer for fritagelse for deltagerbetaling, hvor særlige økonomiske forhold gør sig 
gældende er beskrevet på Gentofte Kommunes hjemmeside.

 Retningslinjer for oprettelse af hold med begrænset optag er beskrevet på Gentofte 
Kommunes hjemmeside.

 Kommunale lokaler fordeles efter en klar prioritering: 

1. Aktiviteter på skoler i forbindelse med elever 
2. Børn og voksne med handicap
3. Børn og unge (foreninger/institutioner med medlemmer under 25 år)
4. Voksne (folkeoplysningsforbund) 
5. Foreninger og firmaidræt med kun få deltagere under 25 år
6. Voksenundervisning og firmaidræt med ingen deltagere under 25 år. 

 Fordelingen af svømmehaller, skøjtehaller, idrætshaller samt udendørs boldbaner fordeles af 
et facilitetsudvalg med fire underudvalg. Gymnastiksale og skolelokaler fordeles centralt.

Læs mere på www.gentofte.dk

Udvikling og partnerskaber

Partnerskaber

Gentofte kommune har en lang tradition for samarbejde og partnerskaber med andre kommuner, 

institutioner, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. Gennem det forpligtende 

samarbejde og den kombinerede indsats, for at opnå fælles mål, skabes resultater og produkter af 

høj værdi, for en bred skare af målgrupper. 

Også inden for det folkeoplysende område er der god erfaring med stærke partnerskaber mellem 

mange aktører som kan forene kræfter i indsatser med fælles formål. Området skal fortsat være en 

http://www.gentofte.dk/


arena for samskabelse, både i konkrete projekter og i udvikling af nye måder at arbejde eller 

organisere sig på. De gode fritidstilbud skabes i fællesskab mellem parter, der har en vision og vil 

gøre en forskel for andre. 

Der er mange måder at etablere partnerskaber og samarbejder på og for at understøtte den 

fortsatte udvikling, er det også muligt at søge støtte til nye tiltag gennem puljer inden for det 

folkeoplysende område. 

Samspil med selvorganiserede 

Folkeoplysningspolitikken understøtter samspillet mellem den folkeoplysende virksomhed og 

selvorganiserede aktiviteter. Gentofte Kommune har allerede gode erfaringer med at samarbejde 

med selvorganiserede borgere om udvikling og forankring af fritidsaktiviteter. Selvorganiserede 

aktiviteter fanger ofte andre brugergrupper end de organiserede aktiviteter, og bidrager dermed til 

at udvide mulighederne for et aktivt fritidsliv. For at understøtte ovenstående er er flere puljer på 

det folkeoplysende område åbne for selvorganiserede ansøgere. Læs mere på www.gentofte.dk

Afgrænsning af aktiviteter

Folkeoplysningsvirksomheden i Gentofte Kommune udføres i henhold til folkeoplysningsloven, og 

dækker aktiviteter, der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab samt styrker den 

enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 

samfundslivet. Aktiviteterne kan ske i regi af folkeoplysningsforbund, foreninger, spejdere og i 

selvorganiserede grupper. 

Sammenhæng og medindflydelse

Samspil med øvrige politikområder

Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, der 

beskrives i følgende politikker og visioner:

 En ung politik, der blandt andet beskriver hvordan unge skal have mulighed for at være en del 

af rummelige fællesskaber.

 Handicappolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for fritidstilbud til 

alle og aktiv samfundsdeltagelse med udgangspunkt i borgere med handicap. 

 Idræts- og bevægelsespolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for 

idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsaktiviteter samt idrætsfaciliteter.

 Integrationspolitikken, der blandt andet beskriver kommunens rolle i forhold til at styrke 

flygtninge og indvandreres aktiviteter og deltagelse i det forpligtende fællesskab.
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 Sundhedspolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for KRAM-

faktorerne.

 Visionerne ”Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden” og ”Læring uden Grænser”, der 

blandt andet beskriver børns ret til alsidig udvikling, gennem en bred vifte af tilbud, herunder 

fritid- og foreningsliv.

Brugerinddragelse

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune arbejder med at sikre dialog og skabe rum for 

udvikling af folkeoplysningen igennem aktiv repræsentation af folkeoplysningsforbund, foreninger, 

handicaporganisationer, ældresagen og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Valg, sammensætning, konstituering m.v. af Folkeoplysningsudvalget, samt kompetencer delegeret 

til Folkeoplysningsudvalget fremgår af ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget”.

Bagom Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er skabt af borgere og politikere i kommunen. I arbejdet 

med politikken fremkom mange konkrete input og idéer, der danner grundlag for et 

inspirationskatalog, som vil blive anvendt i arbejdet med politikken. Formålet er, at bidrage til 

borgernes demokratiforståelse og medborgerskab samt livslange læring.

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med 2024. 

Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og mål, som er 6-årige.

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, 

institutioner, folkeoplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Den er et redskab for 

kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at realisere visioner og indsatser. 

HAR DU NYE IDÈER?

Du er som borger eller aktiv i Gentofte Kommune altid velkommen til at indsende nye idéer, 

opfordringer eller forslag, der kan omsætte politikken til konkrete handlinger. 

KONTAKT

Fritid

Gentofte Rådhus

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Email: fritid@gentofte.dk

Telefon: 3998 5011

Foto: 

mailto:fritid@gentofte.dk
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Idékatalog 
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2019-2024

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB

Målsætning 1: Vi vil øge synligheden af aktiviteter, der skaber fællesskab og involvering inden for 

det folkeoplysende område

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afvikle demokratiforløb om lokalpolitik for og med spejdere

- Afholde foreningsgullasch (fællesspisning på tværs af foreninger)

- Udvikle kommunal digital platform, hvor skoler, klubber, foreninger, borgere, 

selvorganiserede og kommune kan komme i kontakt med hinanden for at øge videndeling 

og tilgængelighed

- Afholde årlig samrådsaften for ledere og medlemmer af oplysningsforbundene

Målsætning 2: Vi vil gøre det nemmere at blive og være frivillig, samt øge anerkendelsen af det 

frivillige arbejde

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afholde årlig hædersaften for frivillige a la mesterskabsaften med årets frivillige leder-pris

- Oprette jobbank for frivillige

- Lave opsamling af incitamenter for at være frivillig, herunder eksempler på hvordan 

foreninger kan motivere til frivilligt arbejde (f.eks. et barn man kommer hurtigere frem på 

en venteliste til en aktivitet, hvis forældrene engagerer sig frivillige i foreningen)

- Fokusere på fastholdelse af ungdomstrænere 

- Lette ansøgningsproceduren for optagelse som folkeoplysende forening

- Afholde flere formaliserede møder mellem kommune og klubber

- Etablere trænertilbud målrettet unge, der ønsker at blive trænere/ledere

- Samle halfordelingerne, så der er én indgang til alle lokaler 

- Opdatere IT søgesystemet for tildeling af faciliteter

- Revidere Gentofteordningen, herunder nedsættelse af tilskudsgivende kontingentsats

- Tematisere puljemidlerne (f.eks. puljemidler der går til sundhedspolitiske formål)

MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET

Målsætning 1: Vi vil skabe miljøer, hvor der er plads til alle uanset evner og behov 



Idéer til konkrete indsatser:

- Forbedre børns mulighed for at være medlem af flere foreninger, og dermed skabe et 

bredere fundament samt lette aktivitetsskift i ungdomsårene

- Udvikle fleksible organisationsformer henvendt til unge

- Definere de selvorganiserede grupper, og kortlægning af hvem de er 

- Understøtte etableringen af selvorganiserede grupper 

- Støtte initiativer fra selvorganiserede gennem bl.a. puljemidler

- Øge tilgængeligheden ved arrangementer og aktiviteter

- Opsætte teleslynger i de store fritidsfaciliteter

- Tilbyde hjælp til transport til arrangementer og aktiviteter

Målsætning 2: Vi vil øge deltagelsen af borgergrupper, som er underrepræsenteret i vores 

fritidsmiljøer

Idéer til konkrete indsatser: 

- Undersøge økonomien med henblik på afskaffelse af 25års-reglen

- Indføre medlemstilskud til 65+

- Indføre medlemstilskud til nye borgere med indvandreydelser

- Udvikle et tværkommunalt samarbejde omkring støtte til mindrebemidlede 

fritidsmedlemmer, som er bosiddende i andre kommuner (fritidspas på tværs af kommuner)

- Etablere flere uforpligtende tilbud for at aktivere ”nye” idrætsaktive

- Udvikle fleksible tilbud målrettet unge

- Styrke overgangen fra elite til hyggesport i ungdomsårene

- Regulere oplysningsforbundenes budgetter, så de følger prisudviklingen

- Reducere kontingentet til medlemmer, der påtager sig rollen som støtteperson for andre 

medlemmer (integration, handicap etc.) 

NYSKABELSE OG SAMARBEJDE

Målsætning 1: Vi vil etablere nye former for organiseringer, samarbejder og partnerskaber inden for 

det folkeoplysende område

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afholde årlig foreningsmesse/partnerskabsaften

- Styrke samarbejdet mellem skoler, kommune, foreninger og forbund i forhold til brug af 

lokaler/faciliteter (herunder koordinering af kalendere)

- Udvikle model for udlån/udleje af egne lokaler til andre foreninger/forbund

- Beskrive nogle klare regler/rammer med henblik på at dele klubrum på tværs af klubber



Målsætning 2: Vi vil etablere og forankre nye aktiviteter, der øger alsidigheden i vores fritidstilbud

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afsætte kommunale midler til udvikling af partnerskaber omkring nye indsatser, samt 

ressourcer til facilitering heraf

- Udvikle et samarbejde på tværs skoler og foreninger internt i Gentofte Kommune såvel som 

tværkommunalt, om indsatser og best practice ift. overgangen fra barn til ung 

- Etablerer samarbejder, der sikrer at alle borgere der har været i et genoptræningsforløb 

sættes i forbindelse med en forening

- Etablere et samarbejde mellem handicaporganisationer, kommune og foreninger/forbund 

om inklusion af borgere med handicap i almene tilbud

- Understøtte foreningerne i at tilbyde firmaidrætsaktiviteter 

- Skabe bedre adgang for ældre og handicappede til sundhedsprogrammer mv. i et 

samarbejde mellem handicaporganisationer, ældresag og kommune (hjælp-til-

selvhjælpsinitiativ)

- Udvikle en facilitetskoordinator-rolle, som understøtter nye aktiviteter

- Stille lokaler til rådighed for foreninger og oplysningsforbund i dagstimerne

- Etablere toiletter ved Ermelundssletten for at muliggøre spejderlejre

- Etablere et ”Aftenskolernes hus” – en facilitet for oplysningsforbund

- Åbne flere køkkener til oplysningsforbund/foreninger til brug i dagstimerne

- Etablere en vandlegeplads

- Etablere en indendørsfacilitet, der understøtter de ”små” aktiviteter (a la Hafniahallen)

- Etablere BKO’er på skolerne, i samarbejde med foreningerne 

- Etablere rolig-zoner i faciliteterne

- Etablere flere anlæg for at få plads til flere børn (flere og bedre – ikke multi)

Målsætning 3: Vi vil videreudvikle kommunikationen mellem alle parter

Idéer til konkrete indsatser: 

- Samle en oversigt over adgangsforhold til fritidsfaciliteter på kommunens hjemmeside (dels 

for at forbedre informationsniveauet til borgere med handicap, dels for at skabe grundlag 

for prioritering af fremtidige forbedringer)

- Etablere digitalt mødested for nye ideer 

- Styrke kommunikationen mellem bruger, facilitetsudvalg og skole

- Udvikle en model for lettere afmelding af ubenyttet tid i faciliteterne

- Samle en oversigt på kommunens hjemmeside over faciliteter, aktiviteter i den enkelte 

facilitet samt inspiration til øvelser/aktiviteter målrettet både selvorganiserede, foreninger 

og forbund

- Synliggøre kriterier for tildeling af faciliteter f.eks. på Gentofte Kommunes hjemmeside
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Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år  

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Gentofte Kommune.  

Gentofte-ordningen  

 Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter den 20. september 2001  
 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. oktober 2001.  
 Vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2001.  
 Øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i Folkeoplysningsudvalget.  
 Øvre grænse udbetaling af medlemstilskud vedtager 9. marts 2011 i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 Nedre grænse for aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling i forhold til at indgå i 

fordelingen af medlemstilskud reduceres til 75 kr. vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 12.12.2018. 

 

Årets handlingsplan for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:   

 1. marts Frist for søgning af kommunal lokale for kommen sæson som er medio august til medio 
juni i Foreningsportalen  

 1. marts Frist for søgning af medlemstilskud jfr. Gentofte-ordningen i Foreningsportalen  
 1. marts Frist for søgning af lokaletilskud for seneste regnskabsår søges i Foreningsportalen  
 1. maj Medlemstilskud iht. Gentofte-ordningen udbetales  
 1. maj Tilsagn om lån af kommunale lokaler ses i Foreningsportalen 
 1. maj – 1. august Lokaletilskud iht. Folkeoplysningsloven udbetales  

Regler for ydelse af støtte til aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven i Gentofte Kommune  

Gennem tilskud fra Gentofte-ordningen ønsker Gentofte Kommunalbestyrelse med udgangspunkt i 
aktiviteten og i det forpligtende fællesskab  

 at styrke folkeoplysningen i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og dermed 
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet  

 at sikre foreningerne en økonomisk ramme, som giver mulighed for at tilbyde et bredt udbud af 
fritidsaktiviteter til børn og unge under 25 år  

 at tilstræbe et højt kvalitetsniveau i fritidsaktiviteterne gennem tilskud til leder- og 
instruktøruddannelse  

 at sikre at de enkelte foreninger får anvist egnede, ledige kommunale lokaler og udendørs anlæg til 
rådighed for foreningernes aktiviteter  

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende 
børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.  

Foreninger som ønsker at få anvist egnede ledige kommunale lokaler, skal være godkendt efter 
Folkeoplysningslovens bestemmelser samt nedenstående krav vedtaget af Folkeoplysningsudvalget i 
Gentofte Kommune. 



Tilskud i henhold til Gentofte-ordningen ydes til frivillige folkeoplysende foreninger, som er 
hjemmehørende i Gentofte Kommune og driver deres aktiviteter herfra.  

Foreningen skal:  

1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,  
2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,  
3. have en bestyrelse  
4. have et retvisende budget 
5. være demokratisk opbygget  
6. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer  
7. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål  
8. være hjemmehørende i Gentofte Kommune  
9. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig  

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen har en sådan tilknytning til 
Gentofte Kommune, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende i kommunen.  

Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven.  

Endvidere skal foreningen give deltagerne eller medlemmerne indflydelse på foreningens ledelse.  

Et eventuelt overskud ved foreningens virksomhed må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og den må 
ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.  

Ordningens midler fordeles en gang årligt til nedenstående formål: 

 Tilskud til foreningerne under gruppe 1:  
Tilskud til foreninger, der primært har aktiviteter i tilknytning til privatskoler m.m. 

 Tilskud til foreninger under gruppe 2:  
(Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger)  

 Tilskud til lederuddannelse  
 Tilskud til interesseorganisationerne Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 

(SIG) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte Kommune (BUS)  

Støtte til foreninger 

Foreninger vil efter nedenstående regler kunne opnå tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.  

Støtteberettigede foreninger  

Støtteberettigede er foreninger, der afholder aktiviteter for børn og unge og gennem disse aktiviteter giver 
børn og unge i Gentofte Kommune mulighed for interessebetonet kammeratligt samvær i deres fritid.  

Foreninger med aktiviteter, der kan karakteriseres som fritids-og ungdomsklubvirksomhed eller som kan 
opnå væsentlig støtte efter andre ordninger, er ikke støtteberettigede.  

Foreningen skal have fast tilhørsforhold til Gentofte Kommune  



Støtteberettigede foreninger skal være hjemmehørende i Gentofte Kommune.  

Tilhørsforholdet skal fremgå af den enkelte forenings vedtægter og ved den geografiske placering af dens 
primære aktiviteter.  

Foreningens aktiviteter skal stå åben for alle børn og unge under 25 år indenfor de begrænsninger 
aktiviteterne i sig selv frembyder.  

Det vil sige, at alle støtteberettigede foreninger skal offentliggøres på kommunens hjemmeside under 
foreningsoversigten og Foreningsportalen. 

Støtteberettigede foreningers vedtægter skal have bestemmelser om generalforsamling, valg af bestyrelse, 
regnskab og revision, og der må ikke være begrænsninger i medlemmernes indflydelse på foreningens 
ledelse.  

En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:  

1. Foreningens formål  
2. Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer  
3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor  
4. Foreningens hjemsted  
5. Betingelser for medlemskab  
6. Tegningsret for foreningen  
7. Procedure for vedtægtsændringer  
8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør  

Gruppe 1  

Hvert år afsættes en pulje som fordeles til foreninger, der er forbeholdt aktiviteter på privatskoler og 
lignende. 

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning fordeles puljen imellem de indkomne ansøgninger fra 
foreningerne i forhold til indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i det seneste regnskabsår. 

Gruppe 2  

Hvert år afsættes en pulje som fordeles til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger, der ikke 
er nævnt i gruppe 1. 

Gruppe 2 foreninger modtager et grundtilskud på 36 kr. pr. medlem under 25 år.  

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning fordeles den resterende pulje imellem de indkomne 
ansøgninger fra foreningerne i forhold til indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i det seneste 
regnskabsår. 

Den resterende pulje til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger i forhold til indbetalt 
kontingent for medlemmer under 25 år i seneste regnskabsår.  



Foreninger indgår kun i fordelingen, når aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling overstiger 
et mindstebeløb på 75 kr. pr. år. Mindstebeløbet reguleres i januar hvert år inden fordelingen i 
overensstemmelse med pris- og omkostningsudviklingen.  

Foreninger, der afholder aktiviteter for handicappede, indgår i fordelingen med det tredobbelte af 
kontingentindbetalingen for de handicappede deltagere uanset alder.  

Det gennemsnitlige tilskud pr. medlem under 25 år kan højest udgøre 2/3 af den gennemsnitlige 
kontingentindbetaling for medlemmer under 25 år i den enkelte forening.  

Øvre grænse for medlemstilskud 

For udbetaling fra 2012 sættes den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. medlem under 25 år 
under Gentofte-ordningens gruppe 2 til 750 kr. 

Ansøgning 

Ansøgningsskemaer udsendes automatisk medio januar hvert år til de foreninger, der modtog tilskud året 
før.  

Ansøgning indsendes til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.  

Frist for indsendelse af ansøgning om støtte meddeles offentligt.  

Ansøgningen skal være modtaget rettidigt for at kunne indgå i tildelingen af tilskud.  

Foreningen skal, sammen med ansøgningerne, indsende: 

 senest reviderede regnskab underskrevet af den samlede bestyrelse. Regnskabet skal indeholde det 
udbetalte tilskud, der er modtaget året før. Regnskabet skal indeholde revisors påtegning i henhold 
til kommunens instruktion.  

 Oplysning om evt. ændringer i foreningens vedtægter. 

 Oplysning om sammensætning af bestyrelsen.  

 Referat af seneste generalforsamling 

 

Regnskab  

Der skal aflægges regnskab for modtagne tilskud, herunder dokumentation for antallet af medlemmer og 
deres kontingentindbetaling.  

Foreningerne skal i deres regnskab have anført hvor meget, der er indbetalt i kontingent for medlemmer 
under 25 år. Dette skal være en separat post under kontingentindbetalinger i regnskabet.  

Tilskud, der ikke er anvendt som ansøgt, skal tilbagebetales.  

Foreningen, der netop er blevet optaget under Gentofte-ordningen, skal de 2 første år, de modtager støtte, 
indsende en årlig beretning om deres foreningsaktiviteter og foreningsvirksomhed.  



Udbetaling  

Tilskuddet ydes for et år ad gangen.  

Udbetaling finder sted, snarest efter at Forvaltningen har behandlet indkomne ansøgninger efter 
folkeoplysningsudvalget retningslinjer, dog senest den 1. maj.  

Tilskud til interesseorganisationer – SIG og BUS  

De støtteberettigede foreningers lokale interesseorganisationer - SIG og BUS – skal for at være 
tilskudsberettigede virke til fremme for samarbejdet mellem foreningerne og Gentofte Kommune. 
Organisationerne skal desuden være repræsentative for de støtteberettigede foreninger.  

Støtte til uddannelse  

Støtteberettigede foreninger vil kunne opnå tilskud til uddannelse af ulønnede ledere.  

Idrætsforeninger og andre foreninger kan søge efter nedenstående regler.  

For at komme i betragtning med hensyn til tilskud, må den pågældende leder være i en ungdoms-eller 
idrætsforening eller anses for et lederemne.  

Forvaltningen vurderer ikke nødvendigheden for en leder i at komme på kursus, men overlader denne 
afgørelse til formanden eller kassereren.  

Formand eller kasserer skal således underskrive ansøgningen.  

Desuden skal nedenstående betingelser være opfyldt:  

 Tilskud ydes kun til kurser afholdt inden for landets grænser.  

Ansøgningen skal fremsendes og forvaltningen skal have givet tilsagn inden kursets afholdelse.  

Hvis ansøgningen modtages efter kursets afholdelse, gives der afslag.  

Der skal på ansøgningen være oplyst dato for kurset, kursets emne, hvor det finder sted samt oplysning om 
navn på personer, der skal deltage.  

Tilskuddet udbetales først efter at vedkommende kursus er afholdt mod fremlæggelse af dokumentation 
for kursusafgift samt befordringsudgifter.  

Såfremt dokumentationen ikke er fremsendt inden 1. måned efter kursets afholdelse bortfalder tilskuddet.  

Tilskuddet udbetales til foreningen.  

Tilskud til spejderorganisationerne administreres af BUS 

Ansøgninger om tilskud fra disse grupper sendes således til gruppens nærmeste BUS-repræsentant og 
forvaltningen udbetaler herefter tilskud til lederuddannelse på foranledning af en opgørelse fra BUS.  



De overordnede regler for tilskud til lederuddannelse for spejderorganisationer er de samme som for 
idrætsforeninger og andre foreninger.  

Der ydes maksimalt et tilskud på 850,00 kr. første kursusdag og 500 kr. for 2. dag, 500 kr. for 3. dag osv. 
Hver forening kan søge tilskud lige så længe, der endnu er bevilling for 2017, dog kan der ydes maksimum 
30.000 kr. pr. forening pr. år i tilskud 

Administration  

Disse regler administreres af folkeoplysningsudvalget.  

Ikrafttrædelse  

Disse regler for tilskud har virkning fra den 1. januar 2002 og kan til enhver tid ændres efter 
kommunalbestyrelsens vedtagelse.  
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