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1 (Åben) Gentofte Taekwondo Klub, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2016-00630

Resumé
Gentofte Taekwondo Klub har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen og lever op 
til folkeoplysningsloven.

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

Vurdering
Gentofte Taekwondo Klub ønsker at fremme kendskabet til taekwondo sporten og at medvirke til at 
skabe et aktivt, sundt og underholdende fritidsliv.

Foreningen har 6 medlemmer, hvoraf 3 er under 25 år. 1/3 af medlemmerne er bosiddende i 
Gentofte Kommune.

Gentofte Taekwondoklubs vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og 
Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Taekwondo Klub opfylder kommunens krav for 
at være en folkeoplysende forening. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Taekwondoklub godkendes som folkeoplysende forening i kommunen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Gentofte Taekwondo klub - underskrevede vedtægter (1102424 - EMN-2016-00630)
2. Gentofte Taekwondo klub - Referat fra stiftende generalforsamling.pdf (1007095 - EMN-
2016-00630)
3. Gentofte Taekwondo klub - Medlemsliste.pdf (1007094 - EMN-2016-00630)
4. Gentofte Taekwondo klub - Budget 2016.pdf (1007092 - EMN-2016-00630)

2 (Åben) Gentofte Rugby Klub, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2016-00630

Resumé
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Gentofte Rugby Klub har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen og lever op 
til folkeoplysningsloven.

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

Vurdering
Gentofte Rugby Klub ønsker at fremme kendskabet til og udøvelsen af rugby sporten.

Foreningen har pt. ca. 40 medlemmer, som alle er under 25 år. 
18 af medlemmerne, dvs. mere end 1/3, er bosiddende i Gentofte Kommune.

Gentofte Rugby Klubs vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, 
Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Rugby Klub opfylder kommunens krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Rugby Klub godkendes som folkeoplysende forening i kommunen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning om godkendelse af Gentofte Rugby Klub  Vmeeting.docx (1118743 - EMN-2016-
02203)
2. GRK Generalforsamling 310316.pdf (1118740 - EMN-2016-02203)
3. GRK Vedtaegter 110416 Signed.pdf (1131471 - EMN-2016-02203)
4. Oplysninger om bestyrelsen (1118741 - EMN-2016-02203)
5. Oplysninger om økonomi og budget for det kommende  år.docx (1118742 - EMN-2016-
02203)

3 (Åben) Principbeslutning om foreninger kan søge udgiftsdækning for løn i forbindelse 
med ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets 
 
Sags ID: EMN-2016-00669

Resumé
Kultur, Unge og Fritid fremlægger forslag i forbindelsen med foreningers mulighed for at søge 
dækning af lønudgifter i forbindelse med ansøgninger til Puljen for Fritid og Folkeoplysning samt 
Puljen for Idræt og Motion.
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Baggrund
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet d. 3. april 2016, punkt 1, at Kultur, Unge og Fritid til 
mødet d. 27. april 2016, skulle fremlægge et dagsordenspunkt med oplæg til principper for bevilling 
af trænerløn fra puljen for Fritid og Folkeoplysning samt puljen for Idræt og Motion.

På baggrund af diskussionen på mødet d. 3. februar 2016 har Kultur, Unge og Fritid opstillet to 
alternativer, A og B.

Alternativ A.

Med baggrund i at foreningskulturen under folkeoplysningsloven som hovedregel er baseret på 
frivillighed blandt lederskaren, dvs. både bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, trænere, 
holdledere mv. foreslås, at bevillinger fra Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning samt 
Udviklingspuljen for idræt og motion ikke fremover dækker udgifter, der er relateret til løn eller 
honorarer.

Alternativ B

Med baggrund i at foreningskulturen i Gentofte Kommune som udgangspunkt er frivillig, men at 
kommunen generelt udbetaler honorar til foreningerne, når foreningerne deltager i 
kommuneinitierede opgaver, som fx Aktiv, Sommer/Vinter/Efterår og Specialister i 
Idrætsundervisningen foreslås, at foreningerne i deres ansøgninger får mulighed for at søge om at 
få dækket lønudgifter til et givent projekt. I ansøgningen skal foreningen anslå et timetal, der er sat 
i relation til størrelsen af opgaven. Timelønnen må maksimalt udgøre 213 kr. i timen inklusive 
forberedelse. Folkeoplysningsudvalget træffer i den enkelte sag beslutning om man vil tildele støtte 
til dækning af lønudgifter eller ej. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At vedtage alternativ A eller alternativ B

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Udpegning af formand og næstformand for Haludvalget
 
Sags ID: EMN-2016-02450

Resumé
Perioden for den nuværende formand for Haludvalget er udløbet og på baggrund af indstilling fra 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) foreslås, at den nuværende 
formand genvælges for to år. 

Baggrund
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Perioden for den nuværende formand, Mads Peter Poulsen, for Haludvalget er udløbet, og 
næstformanden for Haludvalget, Ulrik Hesse har trukket sig. Folkeoplysningsudvalget skal således 
udpege formand og næstformand for Haludvalget jf. forretningsordenen for Haludvalget. Jf. § 4 
skal Haludvalgets formand og næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 2-årig 
periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) som 
repræsentant for Haludvalgets medlemmer. Det tilstræbes at formand og næstformand vælges 
forskudt lige/ulige år.

SIG indstiller, at formandsposten besættes af Mads Peter Poulsen fra SISU Gentofte. Mads Peter 
Poulsen indstilles at sidde frem til 31.12.2017.
 
SIG har endnu ikke indstillet en kandidat til næstformandsposten, hvorfor valg af denne afventer 
SIG’s indstilling. 

Vurdering 
Det er Kultur, Unge og Fritids vurdering, at Mads Peter Poulsen vil være et godt valg som formand 
for Haludvalget frem til 31.12.2017.  

Indstilling
Kultur, Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Mads Peter Poulsen udpeges om formand for Haludvalget frem til 31.12.2017.  

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

5 (Åben) Drøftelse af dispensationen til FOF København vedr. specialundervisningstilbud til 
elever fra STU NextJob Gentofte  
 
Sags ID: EMN-2016-01037

Resumé
Sagen om den dispensation til FOF København vedr. specialundervisningstilbud til elever fra STU 
NextJob Gentofte, som Folkeoplysningsudvalget den 9. marts 2016 traf beslutning om ved skriftlig 
votering, forelægges til drøftelse. 

Baggrund
Med 7 stemmer for og 2 stemmer imod, 2 undlod at stemme og 1 inhabil vedtog 
Folkeoplysningsudvalget den 9. marts 2016, at meddele dispensation fra folkeoplysningslovens 
åbenhedskriterium til at FOF København kan afvikle kurser for elever fra STU NexJob Gentofte 
samt dispensation til at lade en institutionspåtegning gælde som handicaperklæring for at kunne 
afvikle undervisningen som specialundervisning.
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I forbindelse med den skriftlige votering rejstes der fra flere medlemmer en række spørgsmål, og 
enkelte medlemmer ønskede en drøftelse af disse spørgsmål på det kommende møde i 
Folkeoplysningsudvalget.

De rejste spørgsmål og forvaltningens input til drøftelsen heraf fremgår af vedhæftede bilag. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget 

At dispensationen til FOF København vedr. specialundervisningstilbud til elever fra STU NextJob 
Gentofte drøftes

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - Drøftelse af dispensation til specialundervisningstilbu til elever fra STU NextJob 
Gentofte (1136612 - EMN-2016-01037)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00670

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


