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Indholdsfortegnelse 
 

Folkeoplysningsudvalget 
 
 

den 23. oktober 2007 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Pensionisttilskudsregnskabet 2006
2 Undervisningstilskudsregnskabet 2006 for Oplysningsforbundene
3 Lokaletilskudsregnskab 2006 for oplysningsforbundene

4 Fordelingstal for lokaletilskud 2008 samt budgettal for 
undervisningstilskud 2008

5 De budgetterede fordelingstal til undevisning for 2008
6 Fordeling af lokalerne på Kulturskolerne (D.8.) for sæson 2007/08
7 Orientering om Skovshoved Bådlaug
8 Meddelser fra formanden/forvaltningen og oplysninger fra medlemmerne
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
1  Åbent   Pensionisttilskudsregnskabet 2006 
 
040107-2007 
  

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
2  Åbent   Undervisningstilskudsregnskabet 2006 for Oplysningsforbundene 
 
040102-2007 
  

 

Resumé
Regnskabet fra de enkelte oplysningsforbund er gennemgået og sammenholdt med 
tidligere indsendt og stikprøvekontrolleret dokumentationsmateriale samt med Gentofte 
Kommunes udbetalinger. 

Baggrund
Gentofte Kommune yder et pensionisttilskud jf. Folkeoplysningsloven § 6 og § 11 stk. 3 
til alle Gentofte borgere, der er folkepensionister, 
førtidspensionister,efterlønsmodtagere eller registrede arbejdsledige og deltager i 
undervisning i Gentofte kommune.Man har politisk vedtaget i Gentofte Kommune at 
pensionist tilskud udgør 25 % af den samlede kursuspris. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller: 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Folkeoplysningsudvalget godkender pensionisttilskudsregnskabet for 2006 

Bilag Afregning af pensionisttilskud Oplysningsforbundene 2006 Åben i Captia

Resumé
Undervisningstilskudsregnskabet 2006 for Oplysningsforbundene forlægges 
til godkendelse.  

Baggrund
Regnskabet for de enkelte oplysningsforbund er kontrolleret og gennemgået med 
henblik på eventuel tilbagebetaling af udbetalte tilskud eller konstatering af ikke 
udnyttet tilskudstilsagn.Regnskaberne er sammenholdt med Gentofte Kommunes 
udbetaling af undervisningstilskud eller lønudbetaling. 

Af vedlagte bilag"Oplysningsforbundenes forbrug af rammebevilling til undervisning 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
3  Åbent   Lokaletilskudsregnskab 2006 for oplysningsforbundene 
 
040110-2007 
  

 

2006 (90%)  

- At mindreforbrug /ikke udnyttet tilskudstilsagn udgør 328.742 kr. 

- At merforbruget udgør 16.070 kr. 

Af  "Oplysningsforbundene forbrug af rammebevilling til debatarrangementer i 2006 
(10%)" fremgår det bla. : 

- At mindreforbruget/ikke udnyttet tilskudstilsagn udgør  4.826 kr. 

- At merforbruget udgør 92.028 kr. 

I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30 november1995 og gældende 
retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte 
Kommune kan et merforbrug inddækkes af de tilbagebetalte mindreforbrugsmidler.  

Inddækning af merforbrug med mindreforbrugsmidler kan finde sted når 
Folkeoplysningsudvalget har tiltrådt regnskabsoversigterne.Ydermere skal 
mindreforbrugsmidlerne også dække de ekstra lokaleudgifter, der har været i 
forbindelse med genhusning af holdene fra Fritidsskolen, Duntzfelts Allé 8 i 2006. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer at undervisningstilskudsregnskabet for 2006 opfylder kravene i 
retningslinierne for tilskud til den folkeoplysende undervisning i Gentofte kommune. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ovenstående undervisningstilskudsregnskab for 2006 for Oplysningsforbundene 
godkendes. 

Bilag Afregning af Undervisningstilskud oplysningsforbund 90% 2006 Åben i Captia
Bilag Afregning af undervisningstilskud oplysningsforbund 10 % 2006 Åben i Captia

Resumé
Lokaletilskudsregnskab  2006 for Oplysningsforbundene forelægges til godkendelse. 

Baggrund
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
4  Åbent   Fordelingstal for lokaletilskud 2008 samt budgettal for 
undervisningstilskud 2008 
 
040285-2007 
  

 

 

De indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med tidligerere indsendte 
ansøgninger og Gentofte Kommunes tilskudstilsagn og udbetalinger. 

I regnskabsoversigten er anført kommunens ydelser til lovbestemt dækning i 
forbindelse med brug af amtslige og statslige lokaler. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at regnskaberne er i overensstemmelse med Gentofte 
Kommunes retningslinier for ydelse af lokaletilskud på undervisningsområdet. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

TIl Folkeoplysningsudvalget: 

At lokaletilskudsregnskabet for 2006 godkendes. 

Bilag Endelig tilskudsberegning for lokaletilskud 2006 Åben i Captia

Resumé
Fordelingstal for lokaletilskud i 2008 på undervisningsområdet samt forhåndstilsagn 
om ydelsesdækning for brug af kommunale lokaler 2008 forelægges til godkendelse. 

Baggrund
I henhold til gældende retningslinier for ydelse af lokaletilskud i Gentofte Kommune 
kan normalt maksimalt ansøges om faktiske udgifter til egne eller lejede 
undervisningslokaler jf. regnskab. 

Fire oplysningsforbund har søgt om lokaletilskud for 2008 på i alt kr. 3.256.000 inklusiv 
moms. jf. folkeoplysningslovens § 22 stk. 2 afholder kommunen eventuelle udgifter til 
lys, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af lokaler m.v., der tilhører 
kommunen. Tre Oplysningsforbund har søgt om ydelsesdækning i 2008 for lys, varme 
og rengøring i kommunale lokaler for i alt kr. 746.317 ink. moms. 

På grundlag af de indkomne lokaletilskudsansøgninger og de faktiske afholdte 
lokaleudgifter i 2006, er der udarbejdet forslag til fordelingstal for lokaletilskud 2008, 
hvorefter det budgetterede lokaletilskud for 2008 med fradrag af lovbundne udgifter til 
ydelsesdækning til brug af kommunale lokaler kan udmeldes, udfra budgettet 2008. 

Vurdering
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
5  Åbent   De budgetterede fordelingstal til undevisning for 2008 
 
040385-2007 
  

 

 

 

Skole og Fritid vurderer at fordelingstallene for lokaletilskud for 2008 opfylder kravene 
jf. Folkeoplysningsloven. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Folkeoplysningsudvalget godkender fordelingstal for lokaletilskud samt 
forhåndstilsagn/ ydelsesdækning 2008. 

Bilag Fordelingstal for lokaletilskud 2008 Åben i Captia

Resumé
De budgetterede fordelingstal for undervisning 2008 i oplysningsforbundene 
forelægges til godkendelse. 

Baggrund
Fordelingstallene er baseret på den faktisk udbetalte lærer- og lederløn jf. regnskabet 
2006. 

Fordelingstallene er beregnet efter fordelingsbrøkerne: 

Almen undervisning 1/3 

Intrumentalundervisning 5/7 

Handicapundervisning 7/9. 

Vurdering
Skole og Fritids vurdering er, at de budgetterede fordelingstal til undervisning for 2008 
i de fremsendte bilag opfylder kravene jf. Folkeoplysningsloven.  

Indstilling

Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At Folkeoplysningsudvalget godkender de budgetterede fordelingstal i 
forbindelse med ansøgning om tilskud for 2008.  

2. At Skole og Fritid efterfølgende kan fordele undervisningstilskuddet for 2008 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
6  Åbent   Fordeling af lokalerne på Kulturskolerne (D.8.) for sæson 2007/08 
 
001133-2007 
  

 

og snarest udmelde oplysningsforbundene tilskudstilsagn i henhold til det 
vedtagne budget for 2008. 

  

Bilag De budgetterede fordelingstal til undervisning 2008 Åben i Captia

Resumé
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. august uddelte aftenskoleforstander fra 
HOF Anne-Marie Sejer en oversigt over timefordelingen på D.8 før og nu. 

Efterfølgende har Søren Heisel bedt Skole og Fritid undersøge hvorvidt der er blevet 
tilbudt alternative lokaler til aftenskolerne og hvad der ligger til grund for at 
aftenskolerne ikke har fået samme antal timer i huset i sæson 2007/08. 

Baggrund

Kultur-og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 7. december 2005 at dengang 
kaldte Fritidsskole skulle moderniseres til børnekulturcenter kaldet Kulturskolerne. 

Hele byggeplanen har foregået i tæt samarbejde med alle brugere af huset. 

I denne mordernisering lå at i fremtiden skulle Musikskolen og Drama og Billedskolen 
administration ligge i huset. 

Renoveringen foregik i hele sæsonen 2006/07. 

En stor del af de tidligere aftenskolehold blev genhuset på Gentoftegade 71 (tidligere 
pædagogisk central) og derudover tilbød kommunen at indgå diverse lejeaftaler for 
aftenskolerne. Derudover var aftenskolerne selv meget aktive og indgik også selv 
lejeaftaler på både faglokaler og motionslokaler. 

Kommunen fik en aftale i stand med fitnesscentret på Gentoftegade. Fittnescentret 
indvilgede i at udleje alle deres sale i dagstimerne til aftenskolernes hold, så det vil 
være muligt at genhuse alle motionshold i sæson 2006/07. Denne aftale 
ønskede aftenskolerne imidlertidigt ikke at imødekomme, da de istedet ønskede selv at 
indgå diverse lejeaftaler mod lokaletilskud. 

Desuden indgik kommunen en aftale med Gladsaxe kommune om adgang til et 
keramik-lokale, da det umiddelbart ikke var muligt at genhuse keramik-hold på 
skolerne. Dette tilbud ønskede aftenskolerne imidlertid heller ikke at benytte sig af da 
de indgik andre lejeaftaler. 

Umiddeltbart var det muligt at genhuse alle hold, der ikke var motionshold på 
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Gentoftegade 71 og folkeskolerne, hvilket aftenskolerne benyttede sig af. 

Byggeriet på Kulturskolerne er desværre blevet forsinket. Musikskolen og Drama-
Billedskolens administration er flyttet ind i huset, men meget lidt af undervisningen er 
igangsat, da lokalerne ikke er færdige. Det forventes at kunne ibrugtages i uge 43. 

Det er en naturligt for Musikskolen at igangsætte så meget som muligt af deres 
undervisning i huset da man har et stort ønske i Musikskolens at lærerne skal kunne 
opleve vidensudveksling og kollegialt samvær på lærerværelset hvilket der ikke har 
været mulighed for før. 

Det skal bemærkes at Skole og Fritid ikke vil have råderet over Gentoftegade 71 i 
sæson 2008/09 da foreningen Gentofte Aktivitetshus fra denne sæson overtager 
husets aktivitetsplan, som er besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Gentofte Aktivitetshus formål er at drive et alsidigt kultur- og aktivitetscenter for 
Gentofte Kommunes kultur- og foreningsliv og stille lokaler og faciliteter til rådighed for 
disse.  

Nedenstående en kort orientering om Gentofte Aktivitetshus: 

Aktiviteteterne i huset skal have som hovedformål at inspirere til skabelsen af fælles 
kulturelle oplevelser og aktiviteter for og med kommunens borgere samt være præget 
af mangfoldighed og omfatte alle voksne aldersgrupper.  

 Aktiviteterne i centret skal herunder sigte mod: 

� At understøtte, styrke og udvikle det frivillige kulturelle arbejde i Gentofte 
Kommune  

� At fremme en kultur, som tilgodeser brugernes medleven og aktivitet  
� At skabe et rum for netværk, der kan udvikle og formidle det lokale kulturliv  
� At skabe et kulturelt og socialt mødested for Gentofte Kommunes borgere 

Gentofte Aktivitetshus skal være baseret på selvforvaltning, udvikle sig løbende og 
tilpasse sine tilbud og aktiviteter til behovet hos borgerne i Gentofte Kommune.  

Som medlemmer af Gentofte Aktivitetshus kan optages: 

� Eksisterende foreninger 
� Godkendte ad hoc aktivitetsforeninger med mindst 5 medlemmer (projekter, 

grupper) 

De pågældende foreninger skal have et alment kulturelt og ikke-kommercielt formål. 
De skal have hjemsted i Gentofte Kommune og tilslutte sig Gentofte Aktivitetshus 
formål og deltage aktivt  i foreningens virke.  

Herudover dannes der en særlig støtteforening med enkeltpersoner som medlemmer 
(Gentofte Aktivitetshus venner). Støtteforeningen fører som minimum en medlems- og 
en støtteidragsliste.  

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at der på baggrund af den politiske beslutning om at 
bygningen fremover skal være et børnekulturhus, at det derfor vil være børn, der har 
fortrinsret til at få adgang til lokalerne i huset jfr. Folkeoplysningsloven. 

Indstilling

Skole og Fritid indstiller 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
7  Åbent   Orientering om Skovshoved Bådlaug 
 
046876-2006 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Timefordeling efter ombygning af D8. Åben i Captia

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle nye foreninger i Gentofte Kommune, bevilger 
tilskud i.h.t. Gentofte-ordningen og udlåner kommunale lokaler. 

Det er vedtaget, at alle foreninger med medlemmer under 25 år og som således er 
berettiget til at søge medlemstilskud behandles i Folkeoplysningsudvalget. 

Desuden er det administrativt vedtaget, at alle foreninger, som blot søger godkendelse 
men som ikke har medlemmer under 25 år behandles administrativt, da der jfr. 
Folkeoplysningsloven ikke kan udbetales nogen form for tilskud til foreningen andet 
end lån af egnede ledige kommunale lokaler. 

Baggrund
Skovshoved Bådlaug blev administrativt godkendt som folkeoplysende forening i 
Gentofte kommune den 15.08.07. 

Det skal bemærkes, at Skole og Fritid p.t. er i dialog med foreningen omkring at finde 
nogle velegnede ledige kommunale lokaler hvori de kan afholder deres klubaktiviteter 
for resten af 2007. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at Skovshoved Bådlaug lever op til kravene for at kunne 
betragtes som en folkeoplysende forening. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

at orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Vedtægter Skovshoved Bådlaug 2007 Åben i Captia
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. oktober 2007 
 
 
8  Åbent   Meddelser fra formanden/forvaltningen og oplysninger fra 
medlemmerne 
 
017214-2007 
  

 
_____________________ 
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