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Side 3 

1 [Åben] Vedtagelse af Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025  
  
Sags ID: EMN-2022-01512 

 

Resumé 
Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget fremlægges til vedtagelse for perioden 2022-2025. 

 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget vedtager en forretningsorden for perioden 2022-2022.   
 
Forretningsorden med opdateret medlemssammensætning er vedlagt som bilag 1. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At forretningsordenen for perioden 2022-2025 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune  2022-2025 (4408650 - 
EMN-2022-01512) 
 

2 [Åben] Idræt for alle  
  
Sags ID: EMN-2016-07039 
 

Resumé 
Alle har ret til et aktivt fritidsliv - også borgere med Handicap 

 
Baggrund 
Med henblik på drøftelse vil forvaltningen give et oplæg til om kommunens indsatser for, at alle - 
også borgere med handicap - kan have et aktivt fritidsliv i Gentofte Kommune.  
 
Under oplægget vil det blive berørt, hvordan kommunen har arbejdet målrettet med forskellige 
grupper af borgere med handicap, nemlig: 
 

1. Borgere for hvem, specialiserede tilbud er den eneste realistiske mulighed for, at de kan 
have et aktivt idræts- og fritidsliv 

2. Borgere som, kan fungere på særhold i det almene idræts- og fritidsliv, og som på et vist 
niveau kan deltage i de almene aktiviteter i foreningerne 

3. Borgere som, med en ret lille støtte vil kunne deltage i de almene fritidstilbud 
 
Det vil blive belyst, hvordan der på tværs af kommunens forvaltninger er arbejdet med at skabe 
størst mulig integration af borger med handicap i det almene foreningsliv, og hvordan der er 
arbejdet med at inddrage frivillige i indsatserne.  
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Indstilling 
Børn og Skole, Unge og Fritid Indstiller 
 
Til Fritidsudvalget 
 
At emnet drøftes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

3 [Åben] Præsentation af folkeoplysningsområdet  
  
Sags ID: EMN-2022-01511 
 

Resumé 
Der gives en kort præsentation af vision, mål og centrale politikker på folkeoplysningsområdet, og 
der henvises til centrale dokumenter, som kan give indblik i ressortområdet. 

 
Baggrund 
Folkeoplysningsområdet hører til i Idræt og Fritid, under Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
(BSKUF). Kultur-, unge- og fritidsområdet arbejder efter en fælles vision og fire overordnede mål 
for at udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne. Samlet set 
kendetegnes området af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en bred vifte af 
decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. Borgerinddragelse og 
tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og Fritid kan realisere de 
politiske mål og udvikle målområdet til glæde for borgerne. 
 
Den fælles vision for kultur-, unge- og fritidsområdet er, at alle borgere oplever åbne 
fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed. 
 
Kultur, Unge og Fritid arbejder for, at: 

o Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber. 
o Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer. 
o Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed. 
o Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse. 

 
I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter. Gentofte Kommune 
samarbejder med 98 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 
oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning 
til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/ lokaler. Gentofte Kommunes faciliteter 
omfatter 53 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, 1 svømmehal, 2 ishaller, 1 curlinghal, 45 
tennisbaner, 15 spejderhytter, 6 ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og 
andre klubanlæg. 
 
Idræt og Fritid 



Side 5 

Idræt og Fritid arbejder for at udvikle attraktive og varierede idræts- og fritidstilbud til alle 
borgere i Gentofte Kommune samt tilbyde gode faciliteter og vilkår for både foreningsbaseret og 
selvorganiseret idræt. 
 
Idræts- og fritidsområdet har to politikker: Gentofte i Bevægelse - Idræts- og Bevægelsespolitik 
2017-2029 og Et aktivt og varieret fritidsliv for alle - Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik 
2012-2024. 
 
Idræts-og bevægelsespolitikken blev formuleret i et opgaveudvalg og vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i 2017. Se på Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Idræts- og 

Bevægelsespolitik Visionen er: Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen 
arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer. Det arbejdes der med 
inden for fem områder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum, Foreningsidræt, 
Talentudvikling og Eliteidræt og Partnerskaber. I november 2021 vedtog Kultur-, Unge- og 
fritidsudvalget nye mål og indsatser for Idræts- og bevægelsespolitikken på baggrund af indspil fra 
en større gruppe borgere, der deltog i Gentofte Mødes d. 10. september 2021. Gentofte i 
bevægelse 2021-2025, vedlagt som bilag. 
 
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev vedtaget i 2012 og visionen er at: 
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, aftenskoler og selvorganiserede 
aktiviteter; skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger. I 2018 blev Folkeoplysningspolitikken genbesøgt, og der blev vedtaget nye mål og 
indsatser samt en opdateret vision. 
 
Se på Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik. 
 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At præsentation af folkeoplysningsområdet tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Gentofte i bevægelse 2021-2025 (4419610 - EMN-2022-01511) 
 

4 [Åben] Møder i Folkeoplysningsudvalget 2022  
  
Sags ID: EMN-2022-01513 

 

Resumé 

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/politiske-udvalg/opgaveudvalg/afsluttede-opgaveudvalg/ny-idraets-og-bevaegelsespolitik/?searchterm=idr%C3%A6ts%20og%20bev%C3%A6gelsespolitikken
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/politiske-udvalg/opgaveudvalg/afsluttede-opgaveudvalg/ny-idraets-og-bevaegelsespolitik/?searchterm=idr%C3%A6ts%20og%20bev%C3%A6gelsespolitikken
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/kultur-idraets-og-fritidstilbud-for-alle/folkeoplysningspolitik/?searchterm=folkeoplysningspolitik%20for%20gentofte%20kommune%202019%202024
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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 2022, ligesom 
tidligere år holdes hver anden måned. 
 
Torsdag d. 24. februar 
Onsdag d. 27. april 
Onsdag d. 15. juni 
Tirsdag d. 30. august 
Tirsdag d. 11. oktober 
Onsdag den 14. december 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At de foreslåede mødedatoer for 2022 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

5 [Åben] Spejderliv før og nu  
  
Sags ID: EMN-2022-01402 

 

Resumé 
Spejderliv før og nu 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 berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud. 
 
Spejderliv før og nu vil samle medlemmerne om at etablere og drive et historisk korrekt, aktivt og 
interaktivt museum om spejderbevægelsen i Danmark med plads til både en fast udstilling og 
løbende Hotspot-udstillinger samt formidling via diverse digitale portaler. Museet skal være åbent 
for både spejdere og ikke-spejdere. 
  
Foreningen blev stiftet den 8. februar 2022 og har pt. 44 medlemmer, hvor af de 27 er bosiddende i 
Gentofte Kommune. Der er 2 medlemmer, der er under 25 år.  
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Foreningens vedtægter udarbejdet efter den såkaldte forklædemodel, som benyttes af alle 
foreninger og enheder under DDS.  
 
DDS har således vedtaget et sæt vedtægter, der gælder for hele DDS, dvs. landsforeningen, 
divisionerne samt lokale foreninger og enheder. Lokale foreninger og enheder skal således dannes 
og drives med udgangspunkt i DDS’ vedtægter og de skal anerkendes af DDS på grundlag af 
forklædet, som beskriver den lokale forening eller enhed. 
 
Modellen lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder kravet om at 
foreningen skal være hjemmehørende i kommunen.  
 
Følgende er vedlagt som bilag: 

• Referat af den stiftende generalforsamling  

• Vedtægter for DDS 

• Vedtægtsskema for Spejderliv før og nu 

• Anerkendelse fra DDS 

• Adresseliste for bestyrelsen 

• Budget 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Spejderliv før og nu opfylder kravene til at 
være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Spejderliv før og nu godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. FINAL referat generalforsamling2022 (4417083 - EMN-2022-01402) 
2. Vedtægter DDS m underskrift (4417085 - EMN-2022-01402) 

3. Vedtægtsskema (4417086 - EMN-2022-01402) 
4. Godkendelse fra DDS (4417084 - EMN-2022-01402) 
5. Bestyrelse valgt februar 2022 (4417087 - EMN-2022-01402) 
6. Final Budget for SPEJDERLIV FØR OG NU pdf (4417088 - EMN-2022-01402) 
 

6 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-01636 

 

Resumé 
 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
Folkeoplysningsområdet.  
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Baggrund 
Punktet om demokrati bliver drøftet på Folkeoplysningsudvalgets næste møde. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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GENTOFTE KOMMUNE 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
 

 

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte 

Kommune. 

 
Folkeoplysningsudvalgets medlemmer 2022 – 2025: 
 
Medlemmer fra Kommunalbestyrelsen: 
Formand Stig Wall (C), næstformand Teit Andersen (C), Medlem Anne Hjorth (A) 
 
Medlemmer inden for den folkeoplysende undervisning: 
Fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) Anne-Marie Sejer 
Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF Nordsjælland) Bernadette Follmann  
Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF København) Kåre Emtoft 
  
Medlemmer inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde: 
Fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG),  
Hanne Grønne Leth, Karsten Bobek, Per Plesner-Jacobsen.  
Fra Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte (BUS),  
Susanne Korsgaard, Katja S. Johansen. 
 
Medlem fra lokale handicapkredse: 
Fra Handicaporganisationer (DH-Gentofte), Mitzi Reinau 
 
Tilforordnede repræsentanter: 
Ældre Sagen, Gentofte, Marianne Scheele 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Stig Eiberg Fritidschef. 
 
 
§ 1 
Folkeoplysningsudvalget holder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer af udvalget 
finder det nødvendigt. Der holdes dog møde mindst 1 gang i kvartalet. 
 
§ 2 
Formanden kan træffe afgørelse i presserende sager, som herefter forelægges på 
førstkommende møde i udvalget. 
 
§ 3 
Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne, med mindst 
14 dages varsel. 
 
§ 4 
Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden 
senest 10 dage før mødets afholdelse. 
 
§ 5 
Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og udsender senest 7 dage før mødet 
dagsordenen med evt. bilag til medlemmerne. 



GENTOFTE KOMMUNE 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
 

 
§ 6 
Sager der skal behandles på Folkeoplysningsudvalgets møder fremlægges til gennemsyn 
for udvalgets medlemmer. 
 
§ 7 
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre. 
 
§ 8 
Formanden leder møderne og drager omsorg for at beslutningerne indføres i 
Folkeoplysningsudvalgets beslutningsprotokol. Beslutningen læses op for udvalget til 
godkendelse efter hvert punkt. 
 
§ 9 
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede. 
 
§ 10 
Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. 
 
§ 11 
Udvalgets medlemmer har ret til at få en eventuel afvigende mening kort refereret i 
beslutningsprotokollen. 
 
§ 12 
Ved mødets afslutning underskrives beslutningsprotokollen af mødets deltagere. 
 
§ 13 
Dagsordenen med beslutninger udsendes af Børn, Unge og Fritid inden 14 dage efter 
mødet til udvalgets medlemmer. 
 
§ 14 
Mødedeltagerne har tavshedspligt i henhold til reglerne for virke i offentlige hverv. 
 
§ 15 
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger og holder, i samarbejde 
med forvaltningen, Folkeoplysningsudvalget orienteres om fremdriften i at gennemføre 
udvalgets beslutninger. 
 
§ 16 
Forretningsordenen træder i kraft efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. 
 
 
 
 
 
Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget den 24. februar 2022. 
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Gentofte i Bevægelse 2021-2025

Gentofte Kommunes anden idræts- og bevægelsespolitik Gentofte i Bevægelse, blev 
udarbejdet i 2017 af et opgaveudvalg med bred repræsentation fra idræts- og 
bevægelsesområdet i Gentofte. Politikken består af en overordnet vision samt fem 
fokusområder, der tilsammen rammer alle elementer ind vedrørende bevægelse for alle 
borgere i Gentofte Kommune. Visionen lyder: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde 
for alle. Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode 
rammer.”

De fem fokusområder er
 Foreningsidræt
 Et mangfoldigt idrætsliv
 Faciliteter og byrum
 Talent og eliteidræt
 Partnerskaber

Ved vedtagelse af Gentofte i Bevægelse blev det besluttet, at den 12-årige politik, skal 
evalueres og drøftes hvert fjerde år. Idrættens Analyseinstitut har evalueret politikkens 
første fire år, og dette arbejde danner grundlag for det videre arbejde med Gentofte i 
Bevægelse 2021-2025.

IDANs evaluering af idræts- og bevægelsespolitikken viser, at der generelt er stor 
tilfredshed med implementeringen af politikken. Evalueringen viser også, at idrættens 
aktører efterspørger øget samarbejde og vidensdeling. Ønsket for samarbejde er især 
tydeligt i forhold til at optimere benyttelsen af kommunens faciliteter, men også i forhold til 
generel erfaringsudveksling mellem foreninger, der i vid udstrækning kæmper med mange 
af de samme udfordringer.

Politikken er retningsskabende og inviterer til dialog og udvikling af idræts- og bevægelse i 
Gentofte.
Under hvert fokusområde er formuleret hensigtserklæringer, der sætter retning for 
udvikling af idrætten. Der har ikke været formuleret konkrete målsætninger for politikken 
for perioden 2017-2021. Det er nu ønsket, at der i perioden 2021-2025 skal opstilles 
konkrete mål, som skal evalueres i slutningen af perioden. 
Fritid har formuleret overordnede mål for idræts- og bevægelsesområdet: I 2025 skal 48% 
af borgerne i Gentofte Kommune være medlem af en idrætsforening og 79% af borgerne 
skal være fysisk aktive. I 2021 er andelen hhv. 46,4 % og 73%. 

På idrætsmødet 10. september 2021 har fritidsafdelingen sammen med et bredt udsnit af 
borgere, foreninger og andre relevante aktører drøftet idrættens status i Gentofte og 
perspektiverne for de kommende år. Pointerne fra IDANs evaluering samt 
idrætsaktørernes erfaringer, har været grundlaget for en engageret og værdifuld debat. 
Drøftelserne har ledt til forslag til indsatser inden for hvert af de fem fokusområder. Disse 
indsatser vil styrke realiseringen af visionen og arbejdet med at nå de overordnede 
målsætninger. 



 Under fokusområdet Foreningsidræt skal der arbejdes på at reducere 
ungdomsfrafald ved at højne trivselsniveauet på foreningernes ungdomshold. Dette 
skal blandt andet ske gennem uddannelse og kompetenceudvikling af trænere og 
instruktører ift. at skabe trivsel i træningen og i sociale sammenhænge i øvrigt i 
foreningen.

 Under fokusområdet Faciliteter og Byrum skal udnyttelsesgraden af Gentofte 
Kommunes idrætsanlæg øges. Dette skal ske gennem monitorering af idrætsanlæg 
for at klarlægge potentiale for bedre udnyttelse, dialog med foreningerne samt 
nytænkning af brugsmønstrene af eksisterende idrætsanlæg. 

 Under fokusområdet Et Mangfoldigt Idrætsliv skal mulighederne for begynderidræt i 
alle aldre tydeliggøres for at hjælpe inaktive i gang med fysisk aktivitet. Dette skal 
ske gennem systematiske oversigter, der viser, hvor det er muligt at deltage i 
organiserede aktiviteter uden forhåndskendskab. Derudover skal foreningerne 
opfordres til at udvikle deres velkomst og fastholdelse af nye medlemmer via 
uddannelse, netværksdannelse, sparring og inspiration mellem foreninger.  

 Under fokusområdet Talent- og Eliteidræt etableres Team Gentofte; en 
virksomhedsklub med det formål at indsamle midler til direkte økonomisk støtte af 
lokale klubbers talent- og elitearbejde. 

 Under fokusområdet Talent- og Eliteidræt skal der arbejdes med at reducere 
frafaldet af elever i talent- og eliteordninger under ungdomsuddannelser. Dette skal 
ske gennem kompetenceudvikling, der understøtter det gode miljø i eliteklubber 
samt øger kommunikation og samarbejde mellem klubber og ungdomsuddannelser. 

 Under fokusområdet Partnerskaber skal samarbejdet på tværs af idræts- og 
bevægelsesområdet forbedres, så idrættens aktører kan styrke deres indbyrdes 
kendskab og samarbejde. Dette skal ske gennem kommunikation om puljer, 
eksempler på partnerskaber og netværksmøder.

Indsatserne under fokusområderne bidrager fra forskellige vinkler til at løfte målsætningen 
om, at 48% af borgerne i Gentofte Kommune skal være medlem af en idrætsforening og 
79% af borgerne skal være fysisk aktive i 2025.

De fremhævede indsatser under fokusområderne skal løftes gennem samarbejde og 
partnerskaber med idrættens aktører på samme vis som alle projekter i idræts- og 
bevægelsespolitikken. 
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Kære Annette 
 
Mange tak for det fremsendte materiale som vi har gennemlæst. I den forbindelse har vi ingen 
kommentarer eller spørgsmål. 
 
Det Danske Spejderkorps er derfor glade for at byde ’Spejderliv før og nu’ velkommen som enhed i korpset. 
Enhedens anerkendes efter vedtægternes § 79, og oprettes som en enhed under korpset. 
 
I vil om kort tid modtage bekræftelse på oprettelsen enheden i korpsets medlemssystem, Medlemsservice. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Dybkjær Skøttegaard 
Organisationskonsulent 

 
Arsenalvej 10 
1436 København K 
Tlf. 81 88 68 88 
Mail: ads@dds.dk 
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Bestyrelse "Spejderliv før og nu" mail: spejderliv@abox.dk

Navn Adresse Postnr By Telefon E-mail

Christian Løvdal Ermelundsvænget 7 2920 Charlottenlund 26712164 loevdal@hotmail.com

Jens Ulrik Jensen Skovbakkevej 9 2920 Charlottenlund 40111200 ulrik@ordrup.net

Morten Frederiksen Møllevejen 11 4600 Køge 26654456 county4x4@hotmail.com

Astrid Bruun Mikkelsen Mariendalsvej 32B, 2tv 2000 Frederiksberg 21476903 astrid@cxu.dk

Jens Sørensen Svalegabet 12 2850 Nærum 22643250 jens@svalegabet.dk

Suppleant Mette Grønvold Solvangsvej 36 2600 Glostrup 27207886 mette.gronvold@gmail.com

Suppleant Per Østergaard Ceylonvej 20 2300 København S 60616574 poe6789@gmail.com

Kasserer Johnny Hermann Axelhøj 34 2610 Rødovre 60584248 johnnyvagn@gmail.com

Formand Annette Kaalund-Jørgensen Lauggårds Alle 97 2860 Søborg 31956400 akj@abox.dk

Valgt til Korpsrådet

Astrid Bruun Mikklesen Mariendalsvej 32B, 2tv 2000 Frederiksberg 21476903 astrid@cxu.dk

Annette Kaalund-Jørgensen Lauggårds Alle 97 2860 Søborg 31956400 akj@abox.dk

Desuden:

Revisor Gregers Kuhn Christensen Skovvænget 11 2800 Lyngby 20143096 gregerskuhn@gmail.com

Revisorsuppleant Hanne Borgstrøm Ruskær 15 st tv 2610 Rødovre 20787304 hbb@brnet.dk



county4x4@hotmail.com

mette.gronvold@gmail.com

johnnyvagn@gmail.com

gregerskuhn@gmail.com
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Budget for SPEJDERLIV FØR OG NU 

INDTÆGTER:                 År 2022     År 2023 

Medlemskontingent 30 x 200 kr.     6.000   6.000 

Tilskud fra DDS                       20.000 20.000 

Tilskud fra puljer / Gentofte/BUS  

Støttemedlemmer      3.000  3.000 

I alt           29.000 29.000 

UDGIFTER: 

Mødeudgifter – incl medlemsaktiviteter    8.000   8.000 

Årsmøde i sammenslutningen af spejdermuseer   5.000   5.000 

Medlemskab af ODM      4.000   4.000 

Kurser       4.000   4.000 

Arkivdrift       2.000   2.000 

Formidling       3.000   3.000 

Husleje Gentofte kommune             0           0 

Korpskontingent DDS (9x321kr.)     2.889   2.889 

I alt     28.889 28.889    

BALANCE:  

Indtægter     29.000 29.000 

Udgifter     28.889 28.889 

Balance     +    111          +  111        

 

Desuden søges fonde til etableringen af museet ca. 250.000 kr. 
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