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Side 3

1 (Åben) Teaterforeningen Globen, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2018-01314

Resumé
Teaterforeningen Globen har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningslovens krav.

De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.  

Teaterforeningen Globen vil udbrede kendskabet til teater og scenekunst primært for børn og 
unge. Formålet søges opnået ved at medlemmerne engagerer sig i teater, film og teaterrelateret 
musik, rejser og ture og anden teaterrelateret virksomhed med udgangspunkt i og ansvar for 
fællesskabet og det sociale liv i foreningen.

Foreningen har 20 medlemmer, som alle har bopæl i Gentofte Kommune, og alle er under 25 år. 

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og til Gentofte Kommunes krav, 
herunder kravene i forhold til at være hjemmehørende i kommunen.

Vurdering
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at Teaterforeningen Globen 
opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen. 

Indstilling
BSKUF Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Teaterforeningen Globen godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Vedtægter Teater Globen (2241592 - EMN-2018-01314)
2. Kontaktoplysninger bestyrelse globen (2251000 - EMN-2018-01314)
3. budget  (2251004 - EMN-2018-01314)
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2 (Åben) Dansk Kårde Center - Gentofte, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2017-05967

Resumé
Dansk Kårde Center - Gentofte har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i 
Gentofte Kommune

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningslovens krav.

De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år. 

Dansk Kårde Center – Gentofte vil fremme interessen for kårdefægtning og udvikle sine 
medlemmer til et højt nationalt og internationalt niveau. Man vil endvidere arbejde for at 
fællesskab, frivillighed, kvalitet og glæde er gennemgående værdier i klubbens virke.

Foreningen har 11 medlemmer, hvor af de 6 har bopæl i Gentofte Kommune. Der er 2 medlemmer 
under 25 år. 

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og til Gentofte Kommunes krav, 
herunder kravene i forhold til at være hjemmehørende i kommunen.

Vurdering
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at Dansk Kårde Center - Gentofte 
opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen. 

Indstilling
BSKUF Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Dansk Kårde Center Gentofte godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt. 

Bilag
1. Vedtægter referat og medlemsliste fra DKC (2248773 - EMN-2017-05967)
2. Budget 2018 Dansk Kårde Center – Gentofte   9 december 2017 (2251015 - EMN-2017-
05967)
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3 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion vedrørende 
pigefodboldprojekt 
 
Sags ID: EMN-2017-06098

Resumé
Jægersborg boldklub, GVI og HIK samarbejder om at udbrede kendskabet til pigefodbold samt 
hjælper hinanden med at rekruttere og fastholde piger i alle aldre med at spille fodbold. Klubberne 
søger i fællesskab Udviklingspuljen, idræt og motion om støtte på 30.000 kr. til etablering af en 
fodboldturnering for piger, som skal afvikles i maj måned. Det er tanken, at turneringen skal være 
en årlig tilbagevendende begivenhed. 

Midlerne fra udviklingspuljen skal bruges på honorering af dommere, leje af speakeranlæg, 
medaljer og hoppeborg mv. 

Baggrund
Der er i 2018 afsat 162.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion, der er pt. ikke forbrugt nogle 
midler. 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:

Leje af 2 st. hoppeborge 1.190
Udgift til dommere 5.000
Leje af speakeranlæg 1.099
Medaljer til 300 piger 3.000
T-shirt med tryk til 300 piger 20.000
I alt 31.089

Vurdering
Et vigtig fokusområde i kommunens idræts og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse” er at 
understøtte fællesskaber der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder.  Pigefodboldprojektet, 
herunder den kommende turnering, taler rigtig godt ind i det fokusområde. Derudover er det 
spændende og visionært med et samarbejde på tværs af foreningerne.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At GVI, HIK og Jægersborg boldklubs ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale 
beløb, kr. 30.000.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt. 
BSKUF beder Jægersborg Boldklub, GVI og HIK om evaluering, når projektet er 
gennemført.

Bilag
1. Ansøgning fra fodboldklubber til udviklingspuljen (2217771 - EMN-2017-06098)

4 (Åben) Forslag om fremtidig fordeling af kommunale klublokaler i Gentofte
 
Sags ID: EMN-2016-02335

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (KUF) diskuterede i 2016 principperne brugen af kommunale 
lokaler i Gentofte Kommune. På baggrund af diskussionerne besluttede KUF tre overordnede 
principper for brugen af kommunale lokaler. Udmøntningen af KUF’s vedtagelse har været 
diskuteret på Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2018, og Folkeoplysningsudvalget 
bad Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) om at fremlægge et forslag til udmøntning af 
praksis. BSKUF fremlægger forslag til retningslinjer for tildeling af kommunale lokaler i Gentofte 
Kommune efter folkeoplysningsloven til folkeoplysende foreninger.

Baggrund
Den 16. august 2016 besluttede KUF følgende tre overordnede principper for adgangen til Kultur- 
og fritidsområdets faciliteter i Gentofte Kommune:

1) Der skal i videst muligt omfang være åben adgang for alle borgere til alle facilitetstyper på 
kultur- og fritidsområdet i Gentofte Kommune. 

2) Hvor det skønnes nødvendigt, deles faciliteterne mellem flere brugergrupper under 
hensyntagen til gruppernes behov. 

3) Der stilles faciliteter til rådighed til selvorganiserede grupper. Borgere får mulighed for på 
eget initiativ at booke ledige faciliteter, som hovedregel imod betaling (Bilag 1 – referat fra 
KUF-møde d. 16.8.2016).

Fordelingen af idrætsfaciliteter til træning og konkurrence er reguleret af Facilitetsudvalg og indgår 
ikke i denne behandling. Principperne har været diskuteret på Folkeoplysningsudvalgets møder i 
2016-2017, men det daværende udvalg valgte at udsætte en beslutning til det nye 
Folkeoplysningsudvalg blev valgt.

På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 28. februar 2018 blev punktet drøftet, og på baggrund heraf 
bad udvalget BSKUF om at udfærdige et udkast til retningslinjer for fordeling af klublokaler.

Udkastet (bilag 2) foreligges folkeoplysningsudvalget til vedtagelse. 

Vurdering
Det er BSKUF’s vurdering, at udkastet efterlever principperne vedtaget af KUF, at udkastet 
imødekommer Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommunes kommentarer samt 
tager højde for de drøftelser, der har været i Folkeoplysningsudvalget.
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Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At retningslinjer for tildeling af kommunale lokaler i Gentofte Kommune efter folkeoplysningsloven 
til folkeoplysende foreninger vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udgået. 
Nyt dagsordenspunkt behandles på udvalgets næste møde den 12. juni 2018. 

Bilag
1. Bilag 1 – referat fra KUF-møde 16.8.2016 pkt. 3 (2250632 - EMN-2016-02335)
2. Bilag 2 Udkast til retningslinjer for fordeling af klublokaler i Gentofte Kommune (2250631 - 
EMN-2016-02335)

5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-00801

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

Baggrund
 Skovshoved Roklub har sendt Dansk Kano og Kajak forbunds inspirationskatalog, hvor 

der er en fin artikel om deres arbejde med at etablere en kajakpoloskole. 
Et tiltag som er støttet med midler af Udviklingspuljen, idræt og motion.
Artiklen er vedlagt som bilag. 

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning. 
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Bilag
1. Artikel fra Bevæg dig for livet - Kanoog Kajak 2018 (2259174 - EMN-2018-00801)
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