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Side 3

1 (Åben) ST Pauli København, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2020-04777

Resumé
ST Pauli København 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 til medlemmer under 25 år.

ST Pauli København ønsker at fremme medlemmernes interesse for at dyrke multisport med 
inspiration i atletik, springgymnastik og judo. Foreningen vil også styrke fællesskabet og det 
sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i 
foreningen.

Foreningen blev stiftet 12. maj 2020 og har pt. 7 medlemmer, som alle er under 25 år. 6 af 
medlemmerne er bosiddende i Gentofte Kommune 

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen. 

Følgende er vedlagt som bilag:
- Foreningens vedtægter
- Referat af den stiftende generalforsamling med oplysninger om bestyrelsen
- Referat af ekstraordinær generalforsamling med oplysninger om revisorer, medlemstal og 

budget.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurdere samlet, at ST Pauli København opfylder kravene til 
at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At ST Pauli København godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Vedtægter - ST Pauli - underskrevne (3686731 - EMN-2020-04777)
2. Referat stiftende generalforsamling (3652226 - EMN-2020-04777)
3. Referat ekstraordinær generalforsamling (3652227 - EMN-2020-04777)
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2 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 
voksenundervisning 2019
 
Sags ID: EMN-2020-06112

Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.

På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2019 vedrørende undervisning og 
debatarrangementer. Dog med det forbehold, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte 
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede.

Baggrund
Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt 
debatarrangementer (10 procent). Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer 
opkræves af Kommunen. Se bilag 1 og 2. 

I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle 
merudgifter af eventuelle mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrørende undervisning på 41.709 kr. 
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning. Se bilag 
3. 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber 
for undervisning og debatarrangementer 2019 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for 
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2019 
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Resultatopgørelse for undervisning og debat 2019 (3695559 - EMN-2020-06112)
2. Regnskab undervisning 2019 (90 pct. puljen) (3695558 - EMN-2020-06112)
3. Regnskab 2019 for debatarrangementer (10 pct. puljen) (3695557 - EMN-2020-06112)

3 (Åben) Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2019
 
Sags ID: EMN-2020-06113
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Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet for 2019 
for oplysningsforbundene.

Baggrund
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenhold med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem.

Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger. 
Dog med det forbehold at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, 
samt at den fornødne dokumentation er til stede.

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede 
lokaletilskudsregnskab år 2019 opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At lokaletilskudsregnskabet for år 2019 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Lokaleregnskab 2019 (3695564 - EMN-2020-06113)

4 (Åben) Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2019
 
Sags ID: EMN-2020-06114

Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtager, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2019, hvorefter de hermed forelægges 
folkeoplysningsudvalget. Se vedlagte bilag

Baggrund
I henhold til folkeoplysningslovens § 6. stk. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte Kommune et tilskud 
på 25 pct. af kursusprisen for Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede 
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende 
voksenundervisning i Gentofte Kommune, samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende 
voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Folkeoplysningsudvalget

At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2019.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Regnskab PEAS 2019 (3695566 - EMN-2020-06114)

5 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2021
 
Sags ID: EMN-2020-06115

Resumé
Fordelingen af Gentofte Kommunes budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2021 
sker med udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019. På den baggrund 
forelægges oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2021.

Baggrund
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og 
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2019 ganget med følgende brøker:

Almen undervisning: 1/3
Instrumentalundervisning: 5/7
Handicapundervisning: 7/9

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes 
ansøgninger om tilskud for 2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for Oplysningsforbund 2021 
(3695567 - EMN-2020-06115)

6 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2021
 
Sags ID: EMN-2020-06116
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Resumé
Fordeling af Gentofte Kommunes budgetramme til lokaleudgifter i 2021 sker med udgangspunkt i 
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019. Fordelingstal for lokaletilskud i 2021 samt 
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed.

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2021. På 
baggrund af de faktiske afholde lokaleudgifter i 2019 fordeles lokaletilskuddet for 2021, og der 
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning.

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende 
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2021 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling af lokaletilskud 2021 (3695574 - EMN-2020-06116)

7 (Åben) Puljeoversigt - forbrug november 2020
 
Sags ID: EMN-2020-06120

Resumé
Folkeoplysningsudvalget orienteres informeres om forbrugte midler for puljerne i idræt og Fritid. 

Baggrund
Puljer i Idræt og Fritid:

Eventpuljen: 
Puljen yder tilskud til foreninger, den selvorganiserede idræt og kommercielle aktører, der ønsker 
at gennemføre idræts- og motionsrelaterede events.

Spejderrumspuljen:
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af spejdernes hytter i Gentofte 
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til materiel som er en forudsætning for, at en aktivitet kan 
gennemføres.

Klubrumspuljen:
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Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklubbers anlæg i Gentofte 
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til faste installationer og inventar (herunder 
specialinventar), som er en forudsætning for, at en aktivitet kan gennemføres.

Eliteidrætspuljen:
Puljen har til formål at støtte atleter/hold som har kvalificeret sig til at deltage i internationale 
turneringer og stævner.

Talentudviklingspuljen:
Puljen yder støtte til 12 lokale talenter med henblik på at hjælpe dem med at udvikle deres 
sportslige potentiale.

Puljen for talentudviklingsmiljøer:
Puljen yder støtte til idrætsforeninger der ønsker at styrke talentmiljøet i foreningen. 
Det kan for eksempel være uddannelse af trænere, forældre og udøvere i specifikke færdigheder til 
gavn for klubbens samlede talentmiljø.

Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning:
Puljen yder tilskud til folkeoplysningsområdet samt idrætsforeninger, der vil afprøve nye aktiviteter. 
Der gives støtte til nye foreninger, der har behov for starttilskud til at etablere sig under det 
folkeoplysende område. Der ydes også tilskud til etablering af partnerskaber med det formål at 
skabe nye /flere aktiviteter eller administrative samarbejder samt til organisering af små grupper, 
klubber og foreninger i en fælles organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger.

Vedlagt som bilag er en oversigt over forbruget på puljerne per dags dato.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Puljer fritid 2020 (3682998 - EMN-2020-06120)

8 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger - VI
 
Sags ID: EMN-2020-06312

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har arbejdet med demokrati i de folkeoplysende foreninger og valgt at 
arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget ønsker at have et produkt klar til 
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vedtagelse. På det sjette møde arbejdes med temaet ”Hvordan kan vi arbejde med demokrati for 
medlemmer med stemmeret i de folkeoplysende foreninger”.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget har på de seneste fem møder diskuteret demokrati i de folkeoplysende 
foreninger og valgte på tredje møde at arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget 
ønsker at have et produkt klar til vedtagelse.
På fjerde møde vedtog udvalget en plan for arbejdet med demokrati i de folkeoplysende
foreninger. På femte møde blev arbejdet med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og 
deres forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”. På sjette møde arbejde med 
medlemsdemokratiet for de voksne medlemmer i de folkeoplysende foreninger.
Det foreslås, at involvere foreningerne i arbejdet med demokrati via et spørgeskema, som kan 
udsendes til foreningerne. På mødet arbejder udvalget med at udvikle spørgeskemaet, som 
forvaltningen kan sende ud til foreningerne.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At drøfte, hvordan vi kan arbejde med de voksne medlemmer i de folkeoplysende foreninger.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Demokrati NU DK – den danske metode (3696935 - EMN-2020-06312)
2. Forenings- og frivilligshedsudspil - Danmarks Idrtsforbund_190329_low_Final (3696972 - 
EMN-2020-06312)
3. Artikel fra DUF 7 forhold der har betydning for unges involvering i foreningsdemokratiet 
(3697009 - EMN-2020-06312)

9 (Åben) Folkeoplysningsudvalget, møder i 2021
 
Sags ID: EMN-2020-06176

Resumé
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 2021, ligesom 
tidligere år holdes hver anden måned.

Tirsdag den 23. februar kl. 17:00

Onsdag den 21. april kl. 17:00

Tirsdag den 22. juni kl. 17:00
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Onsdag den 25. august kl. 17:00

Tirsdag den 26. oktober kl. 17:00

Onsdag den 15. december kl. 17:00

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At de foreslåede mødedatoer for 2021 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-06126

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

Baggrund
På mødet vil Fritid orientere om de seneste coronarestriktioner.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag



Dokument Navn: Vedtægter - ST Pauli - underskrevne.pdf

Dokument Titel: Vedtægter - ST Pauli - underskrevne

Dokument ID: 3686731

Placering: Emnesager/ST Pauli København, godkendelse 

af folkeoplysende forening/Dokumenter

Dagsordens titel ST Pauli København, godkendelse af 

folkeoplysende forening

Dagsordenspunkt nr 1

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3

Dette dokument blev genereret af















Relateret document 2/3

Dokument Navn: Referat stiftende 

generalforsamling.pdf

Dokument Titel: Referat stiftende 

generalforsamling

Dokument ID: 3652226









Relateret document 3/3

Dokument Navn: Referat ekstraordinær 

generalforsamling.pdf

Dokument Titel: Referat ekstraordinær 

generalforsamling

Dokument ID: 3652227







Dokument Navn: Resultatopgørelse for undervisning og debat 

2019.xlsx

Dokument Titel: Resultatopgørelse for undervisning og debat 

2019

Dokument ID: 3695559

Placering: Emnesager/Regnskab for tilskud til 

undervisning og debat for folkeoplysende 

voksenundervisning 2019/Dokumenter

Dagsordens titel Regnskab for tilskud til undervisning og debat 

for folkeoplysende voksenundervisning 2019

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 3



Dette dokument blev genereret af



                   Gentofte Kommune, Økonomi

Mindreforbrug (90+10 
procent puljen)

Merudgifter 90 
procent pulje

Fordelingsnøgle (med 
udgangspunkt i 
merudgifter for 90 
procent pulje)

Mindreudgifter, som 
Gentofte Kommune 
udbetaler (90+10 
procentpuljen)

Ikke forbrugt tilskud, 
som Gentofte 
Kommune opkræver

Resultatopgørelse for 
oplysningsforbund for 
undervisning og 
debat 2019

AOF 13.932 3,1% 1.170 0 1.170
FOF Gentofte 179.125 39,9% 15.043 15.043
FOF København 228.401 50,9% 19.181 19.181
Gigtskolen 21.676 4,8% 1.820 0 1.820
DOF Gentofte Yogaskole 3.470 0 3.470 -3.470
MOF 0 3.643 0,8% 306 5.253 -4.947
Koncertforeningen* 1.149 0,3% 96 1.138 -1.041
Godtvedforeningen 0 643 0,1% 54 551 -497
LOF Gentofte 16.021 16.021 -16.021
DOF Det grønne område 11.238 11.239 -11.239
10 procent pulje samlet 6.943
I alt 37.671 448.569 37.671 37.671 0

Resultatopgørelse for undervisning og debat 2019
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Dokument Navn: Regnskab undervisning 2019 

(90 pct. puljen).xlsx

Dokument Titel: Regnskab undervisning 2019 

(90 pct. puljen)

Dokument ID: 3695558



                   Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund

Tilskudstilsagn til 
undervisning

Undervisningsudgifter jf. 
regnskaber

Mindreudgifter (som 
opkræves af Gentofte 
Kommune)

Merudgifter

AOF 602.659 616.591 13.932
FOF Gentofte 2.511.022 2.690.147 179.125
FOF København 2.248.686 2.477.087 228.401
Gigtskolen 135.451 157.127 21.676
DOF Gentofte Yogaskole 70.715 67.245 3.470
MOF 47.278 50.921 3.643
Koncertforeningen 10.238 11.387 1.149
Godtvedforeningen 4.957 5.600 643
LOF Gentofte 40.685 24.664 16.021
DOF Det grønne område 46.341 35.103 11.238
I alt 5.718.031 6.135.871 30.728 448.569

Regnskab 2019 for undervisning (90 procent puljen)
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                  Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund

Tilskudstilsagn til 
debatarrangementer

Udgifter til 
debatarrangementer, jf. 
regnskaber

Mindreudgifter (som 
opkræves af Gentofte 
Kommune)

Merudgifter

AOF 66.962 68.333 1.371
FOF Gentofte 279.002 285.052 6.049
FOF København 249.854 296.932 47.078
Gigtskolen 15.050 15.373 323
DOF Gentofte Yogaskole 7.857 7.857 0
MOF 5.253 0 5.253
Koncertforeningen 1.138 0 1.138
Godtvedforeningen 551 0 551
LOF Gentofte 4.521 10.176 5.655
DOF Det grønne område 5.149 5.148 1
I alt 635.337 688.870 6.943 60.476

Regnskab 2019 for debatarrangementer (10 procent puljen)
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Oplysningsforbund

*Fordelingspro-
cent 2019 
(fremgår af 
tilsagn for 2019)

Tilsagn 2019 

(udbetalt primo 

2019)

Afholdte 
lokaleudgifter 
2019, jf. 
regnskab

Mer-/eller 
mindreforbrug

Godkendt 
bevilling til 
ydelsesdækning

Udgifter, jf. 
udbetalinger 
2019

Mindreudgifter 
2019

Fordelingstal 
(pct.) af den 
samlede pulje

AOF 20,6% 457.220 995.597 -538.377
FOF Gentofte 46,4% 1.030.077 2.164.152 -1.134.075 245.625 242.530 3.095 70,3%
FOF København 31,9% 707.084 1.582.118 -875.034 22.245 21.726 519 6,4%
DOF Gentofte Yogaskole 1,0% 21.766 46.220 -24.454 0
Gigtskolen 0,1% 3.136 3.136 60.000 67.766 -7.766 17,2%
LOF Gentofte 0,0% 0 0 21.621 10.914 10.707 6,2%
I alt 100,0% 2.219.283         4.788.087         (2.568.804)        349.491            342.937            6.554                100,0%

* Baseret på faktiske afholdte lokaleudgifter i 2019. 

Fordeling af restpulje 2019 til aftenskoler med merudgifter til lokaler i 2019

Afholdte 

lokaleudgifter 

2019, jf. regnskab

Regnskabs-          

forbrug i % af 

summen  kr.

Fordeling af 

mindreudgifter 

2019

AOF 995.597 20,79% 2.015

FOF Gentofte 2.164.152 45,20% 4.380

FOF København 1.582.118 33,04% 3.202

DOF Gentofte Yogaskole 46.220 0,97% 94

Sum i alt 4.788.087 100,00% 9.690

               Gentofte Kommune, Økonomi

Fordelingstal for lokaletilskud 2019 Lokaletilskud 2019

Lokaleregnskab 2019

I henhold til folkeoplysningslovens § 22 stk. 2 for lys, varme og 

rengøring i regionale/statslige lokaler. I 2019 er taksten 210 kr. pr. 

time

Ydelsesdækning 2019
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              Gentofte Kommune, Økonomi

Antal holddeltagere Antal undervisningstimer Samlet kursuspris Tilskud

Andel i pct. af den 

samlede kursuspris

AOF 389                                    7.472                                 338.810                             84.660                               24,99%

FOF Gentofte 3.229                                 77.818                               4.329.740                          1.082.435                          25,00%

FOF København 1.531                                 52.112                               1.991.530                          496.384                             24,92%

LOF Gentofte 50                                      989                                    90.505                               22.626                               25,00%

MOF 12                                      605                                    4.488                                 1.122                                 25,00%

Ryg- og Yogaskolen 7                                        420                                    20.300                               5.075                                 25,00%

IOF 4                                        915                                    33.600                               8.400                                 25,00%

Gigtskolen 122                                    2.237                                 132.043                             31.795                               24,08%

Gotvedforeningen 6                                        18                                      11.400                               2.100                                 18,42%

SUKA 31                                      1.723                                 57.175                               14.294                               25,00%

Folke- og Førtidspensionister i alt 5.381                                 144.308                             7.009.591                          1.748.891                          

AOF 19                                      354                                    19.858                               4.963                                 24,99%

FOF Gentofte 190                                    4.709                                 249.063                             62.266                               25,00%

FOF København 19                                      694                                    24.695                               6.174                                 25,00%

Gigtskolen 3                                        50                                      3.850                                 962                                    24,99%

Efterlønsmodtagere i alt 231                                    5.806                                 297.466                             74.364                               

AOF 17                                      329                                    17.731                               4.432                                 24,99%

FOF Gentofte 93                                      2.166                                 113.163                             28.291                               25,00%

LOF Gentofte 1                                        23                                      1.958                                 490                                    25,00%

FOF København 44                                      1.308                                 53.295                               13.324                               25,00%

Gigtskolen 6                                        112                                    5.270                                 1.368                                 25,96%

Registrerede arbejdsledige i alt 161                                    3.937                                 191.417                             47.904                               

S. Studerende

AOF 7                                        103                                    7.123                                 1.773                                 24,89%

FOF Gentofte 13                                      401                                    20.749                               5.187                                 25,00%

FOF København 8                                        226                                    9.395                                 2.349                                 25,00%

Studerende i alt 28                                      730                                    37.267                               9.308                                 

SAMLET RESULTAT 5.801                          154.782                      7.535.740                   1.880.468            

Tilskudsregnskab PEAS 2019

P. Folke- og Førtidspensionister 

E. Efterlønsmodtagere

A. Registrerede arbejdsledige
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                   Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund Udmeldt 
undervisningstilskud 
2019 (90+10 
procentpuljen)

Udmeldt 
undervisningstilskud 
for 90 procentpuljen i 
2019

Regnskabstal for 90-
procentpuljen i 2019 
(bruges til 
fordelingstal 2021)

Indstilling til    
procentfordeling af 
undervisningstilskud 
for 2021

Indstilling til 

undervisnings-

tilskud 2021 

(90+10 

procentpuljen)

AOF 669.621 602.659 616.591 10,02% 637.053

FOF Gentofte 2.790.024 2.511.022 2.690.147 43,74% 2.779.421

FOF København 2.498.540 2.248.686 2.477.087 40,27% 2.559.290

Gigtskolen 150.501 135.451 157.127 2,55% 162.341

Ryg- og Yogaskole (DOF) 78.572 70.715 67.245 1,09% 69.477

MOF 52.531 47.278 50.921 0,83% 52.610

Koncertforeningen 11.375 10.238 11.387 0,19% 11.764

Godtvedforeningen 5.508 4.957 5.508 0,09% 5.691

LOF Gentofte 45.206 40.685 24.664 0,40% 25.483

DOF Det grønne område 51.490 46.341 35.103 0,57% 36.268

Copenhagen BigBand 15.100 0,25% 15.601

Sum i alt 6.353.368 5.718.031 6.150.879 100,00% 6.355.000

Reserveret regionalskoler 500.000

Samrådsfunktion 12.000

Budgetramme 6.867.000

Fordeling af undervisningstilskud 2021
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              Gentofte Kommune, Økonomi

Fordelingstal for lokaletilskud 2021

Lokaleudgifter 2019
Oplysningsforbund Faktiske afholdte 

lokaleudgifter i 
2019

Det udmøntede vedtagne budget for 
2019 reduceres med de lovbundne 
udgifter til ydelsesdækning.

Indstilling til fordeling 2021:

Ansøgt I henhold til folkeoplysningslovens § 22 
stk. 2. Den prisfremskrevne timetakst er 
i 2021 beregnet til 212 kr. 

Indstilling til fordeling 2021:

Kr. Fordelingstal: Procent Kr. a conto 2019

AOF 995.597 995.597 20,79% 462.816
FOF Gentofte 2.164.512 2.164.512 45,20% 1.006.202 242.530 242.595

FOF København 1.582.118 1.582.118 33,04% 735.468 21.726 21.732

Ryg- og yogaskolen 46.220 46.220 0,97% 21.486 0

Gigtskolen 0 0,00% 0 67.766 67.784
LOF Gentofte 0 0,00% 0 10.914 10.917

I alt 4.788.447 4.788.447 100,00% 2.225.972 342.937 343.028

Budget for lokaletilskud 2021 udgør 2.569.000 kr. inklusive moms (2.235.000 kr. eksklusive moms).
Momsprocent: 14,9425

Ydelsesdækning 2019
Fordelingstal er baseret på faktiske 
afholdte lokaleudgifter i 2019
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Eliteidrætspuljen 150.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

Gentofte 

Svømmeklub Flandern 

Cup 8.000 kr. Ingen 

Ingen ansøgninger 

grundet COVID-19

Gentofte Volley -

deltagelse i dameliga 20.000 kr.

Gentofte 

Rulleskøjtklub 

deltagelse i 

Europacup August 20.000 kr.

Tilbagebetaling fra 

Gentofte 

Rulleskøjteklub pga. 

uafviklet mesterskab 

pga Corona -20.000 kr.

Copenhagen Towers - 

Tilskud til svenske 

spilleres ophold i 

Danmark afvist

Bevilliget i alt 28.000 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 122.000 kr. 122.000 kr. 122.000 kr. 122000 122.000 kr. 122.000 kr. 122.000 kr. 122000 122.000 kr. 122.000 kr. 122.000 kr.

Klubrumspuljen 2.000.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

Sportsrideklubben - 

Motorsave m.m. 10.562

Bellevue SUP & SURF 

Solsejl til fredet 

bygning 6.720

Tattersall 

Ponyrideklub 

Renovering af 

ridebane med dræn + 

vaskeboks 50.000

GVI - Traktor til 

kunstgræs 237.265 HIK Padelbane 271.600

Gentofte Rideklub 

Sikkerhedshegn + 

omlægning af 

adgangsveje 43.400

Hellerup Dameroklub - 

Opvaskemaskine 25.900

Gentofte Tennisklub 

Styrketræning 26.451

Jægersborg Boldklub - 

10 børnemål 24.080

Gentofte 

Svømmeklub - Skabe 

+ kontormøbler 27.555

Skovshoved 

Vandskiklub Maling 

og inventar 8.960

Gentofte 

Svømmeklub 

Eltidssystem 150.000

Hellerup Sejlklub - 2 

waszp + stole + brugt 

båd 110.043

Gentofte 

Fodboldakademi 20 

mål + udstyr 14.430

Modne Motionister 

Udendørs 

træningsområde 110.740

Gentofte Dartklub - 

Terrasse + dør + borde-

bænke 14.896

Gentofte 

Fodboldakademi tre 

pavilloner 7.217

Ordrupdal Rideklub 

Lys på ridebane 39.200

Gentofte Stars - Skabe 62.633

Kongelig Dansk 

Yachtklub to waszp-

joller 95.201

Ordrupdal Rideklub 

Saunavogn 105.000

Gentofte 

Kunstskøjteløberforen

ing - Sele til rotator 4.178

Syv klubber i 

Palladium Fælles 

styrketræning 66.065

Ordrupdal Rideklub 

Kidsvolley i Byens Hus 55.885

Gentofte 

Kunstskøjteløberforen

ing - Spinner 3.495

SIG 

Afstemningssystem Trukket tilbage

Ordrupdal Rideklub 

Flugtvej pga. 

myndighedskrav 64.400

Skovshoved 

Undersøiske Gruppe - 

Kortplotter til 

dykkerbåd 8.960

LG gymnastik Skabe, 

sofa, mikroovn og 

køleskab afvist

B1903 - Gulvslibning Afvist

Gentofte Tenninsklub 

Infoskærm afvist

HIK - Padel 

tennisbane Afvist

Låsesystem og 

kameraovervågning afvist

Modne Motionister - 

Udendørs 

træningsområde Afvist

B1903Firkantet LED-

lys på kunstgræs afvist

Modne 

MotionisterUdendørs 

træningsområde afvist

Bevilliget i alt 0 kr. 0 kr. 505.487 kr. 0 0 kr. 0 kr. 496.644 kr. 0 0 kr. 0 kr. 642.705 kr.
Tilbage 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 1.494.513 kr. 1494513,06 1.494.513 kr. 1.494.513 kr. 997.869 kr. 997868,596 997.869 kr. 997.869 kr. 355.163 kr.

250.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

1. Klampenborg - LED-

belysning på grunden 4.213 kr. Ingen

1. Gjentofte - grill til 

madlavning 1.842 kr.

1. Klampenborg - 

arbejdsredskaber til 

lejraktiviteter 3.228 kr.

1. Klampenborg - 

rafter 6.720 kr.

Havmændene - stativ 

og cockpit 16.611 kr.

Charlottenlund 

Gruppe - KFUM - 4 

lang 28.000 kr.

Bevilliget i alt 0 kr. 60.614 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 250.000 kr. 189.386 kr. 189.386 kr. 189386 189.386 kr. 189.386 kr. 189.386 kr. 189386 189.386 kr. 189.386 kr. 189.386 kr.

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Spejderrumspuljen

Beløb bevilliget



Eventpuljen 150.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

Kidsvolley - Gentofte 

Volley 20.000 kr. Ingen

Strandvejsløbet - 

Gentofte Løbeklub 15.000 kr.

Issvømning - 

Skovshoved Havn 20.000 kr.

Gentofte Atletikklub - 

skole-ol 20.000 kr. -20.000 kr.

Bevilliget i alt 0 kr. 75.000 kr. -20.000 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 150.000 kr. 75.000 kr. 95.000 kr. 95000 95.000 kr. 95.000 kr. 95.000 kr. 95000 95.000 kr. 95.000 kr. 95.000 kr.

Udviklingspuljen 

for Idræt, fritid og 

folkeoplysning 169.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

Ingen 0 kr. 0 kr. 0 kr. Gentofte Volley. Indsats på gymansierne i forhold til at få flere til at være aktive30.000 kr. LG gymnastik. Videoklip til youtube, Instegram og facebook. 9.500 kr.

Frivillig center Gentofte - Anerkendelsesarrangement for frivillige15.000 kr.

Bevilliget i alt 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 30.000 kr. 0 0 kr. 24.500 kr. 0 kr.
Tilbage 169.000 kr. 169.000 kr. 169.000 kr. 169000 169.000 kr. 169.000 kr. 139.000 kr. 139000 139.000 kr. 114.500 kr. 114.500 kr.

120.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

SISU 3.700 Ingen

Hellerup Kajakklub - 

køb af kajak til klub 30.000

Gentofte Rideklub 30.000

Skovshoved Roklub - 

køb af romaskine 10.000

Gentofte Volley - 

udvikling af 

talentmiljø og tilskud 

til honorar til 

talenttræner fra USA 11.250

Bevilliget i alt 30.000 kr. 3.700 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 51.250 kr.
Tilbage 90.000 kr. 86.300 kr. 86.300 kr. 86300 86.300 kr. 86.300 kr. 86.300 kr. 86300 86.300 kr. 86.300 kr. 35.050 kr.

150.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

Talentudviklingsproje

kt 2020 150.000 kr. Ingen

Bevilliget i alt 0 kr. 0 kr. 150.000 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 150.000 kr. 150.000 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Puljen for talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingspuljen

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget
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Demokrati NU DK – den danske metode

https://akks.dk/en-praktisk-metode-i-ord/[30-11-2020 13:46:21]

 MENU

AMATØRERNES KUNST & KULTUR SAMRÅD

Hvorfor AKKS? Viden & Forskning

Politik & Vision Con Amore Kulturpris

Demokrati NU DK – den danske
metode
I forlængelse af Demokrati NU DK besluttede de danske initiativtagere at nedskrive den
metode de havde anvendt og de erfaringer de havde gjort sig undervejs. Her kan du
læse om den metode de udviklede og tilpasse den din egen forening eller foreninger.

af Susan Fazakerley og Mette Dahl Trudslev

I foråret 2018 gennemførte AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd en række samtaler
med sine medlems-organisationer, der tog temperaturen på amatørmusikken, dens styrker,
svagheder, muligheder og udfordringer. Et af de gennemgående temaer i samtalerne var, at
de ikke kunne tiltrække de unge til det ledende arbejde i bestyrelserne.

https://akks.dk/
https://akks.dk/hvorforakks/
https://akks.dk/hvorforakks/
https://akks.dk/hvorforakks/
https://akks.dk/hvorforakks/
https://akks.dk/videnogforskning/
https://akks.dk/videnogforskning/
https://akks.dk/videnogforskning/
https://akks.dk/videnogforskning/
https://akks.dk/politiskvision/
https://akks.dk/politiskvision/
https://akks.dk/politiskvision/
https://akks.dk/politiskvision/
https://akks.dk/conamore/
https://akks.dk/conamore/
https://akks.dk/conamore/
https://akks.dk/conamore/
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Det er ikke en tendens der er enestående for amatørmusikkens foreninger. Den bekræftes i
Frivilligrapporten 2016-2018, som udgives af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Af de 37% af
alle unge der har svaret at de udfører frivilligt arbejde, er det kun 16%, som er aktive i
udvalgs- og bestyrelsesarbejde. Det får rapportens forfattere til at konkludere:

”I forhold til alle frivillige, er udbredelsen af bestyrelses- og andet ledelsesarbejde
ganske lav blandt de unge. Om det skyldes, at unge ikke har lyst til at udføre den slags
frivilligt arbejde eller at muligheden ikke er til stede, giver undersøgelsen dog ikke svar
på”

Forklaringen på de få unge i ledelsesarbejdet, skal måske findes i, hvad der er en af de
vigtigste erfaringer fra Demokrati NU DK, som er den danske version af det svenske projekt
af samme navn.

Susan Fazakerley præsenterer metode til Inspirationsdagen

At åbne sig for det der er nyt og anderledes
Sagen er at hvis det primært er ”ældre”, der tegner en forening, så bliver det ofte svært at nå
de unge. De reagerer ikke på de budskaber, der sendes ud fra bestyrelsen og efter et stykke
tid, så giver bestyrelsen op med en formodning om at de unge ikke er interesserede i
ledelsesarbejde, men på den måde kommer de i virkeligheden til at distancere sig fra de
unge.
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Erika Lindqvist (tv), Anna Rydborg (th)
initiativtager til Ungdomsinflytande nu!

Hvis man som forening vil bryde det mønster, er det nødvendigt at foreningens bestyrelse
finder overskuddet til at åbne sig for det der er nyt og anderledes. Der er den udfordring
mange foreninger står overfor – og der hvor den metode svenskerne udviklede har sin styrke.

For omvendt tyder vores erfaringer også på, at de unge gerne vil bestyrelses- og
ledelsesarbejdet, men de vil det på andre måder end foreningerne plejer at gøre. De måder
tror vi imidlertid godt at de kulturelle og folkeoplysende foreninger kan rumme, men vi oplever
det kræver individuelle løsninger tilpasset hver forenings situation.

Metoden 
Hvad er det så der er særligt ved den metode vi
har anvendt i den danske version af Demokrati NU
DK? Metoden er baseret på det svenskerne kalder
en ”djupproces”, som ledes af en facilitator og en
referent, der hele tiden samler op på diskussioner
og løsningsforslag igennem en møderække med
en forening.

I processen fordyber man sig i foreningens ønsker
og behov i forhold til at få flere unge ind i
ledelsesarbejdet og i forhold til foreningens
ressourcer og udfordringer, ligesom man giver
plads til frustrationer og drømme. Det gør man i 3
workshoplignende møder af 2-3 timers varighed:

Det skal tilføjes, at det danske projekt afviger fra det svenske på den måde at vi valgte at
holde separate møder med henholdsvis bestyrelserne og de unge. Det valgte vi for at få så
åben en dialog som muligt i de forskellige grupper inden fællesmødet og for at vænne
deltagerne til den selvreflekterende, lyttende og åbne arbejdsform, som kendetegner
møderne.

I praksis udarbejdede facilitator og referenten en række spørgsmål til de to første møder, som
i vores tilfælde var ens for de unge og bestyrelserne. Spørgsmålene blev besvaret et ad
gangen i mindre grupper og efter hvert gruppearbejde mødtes alle i plenum og diskuterede
pointerne.

Et møde med foreningens bestyrelse
Et møde med en gruppe af 5-7 unge fra foreningen
Et fællesmøde mellem bestyrelsen og de unge

Spørgsmålene var:
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Referenten og facilitator opsamlede hele tiden pointerne undervejs og stillede opklarende
spørgsmål og efter hvert møde blev der udsendt et resume til alle deltagerne, så vi var sikre
på at alle havde den samme forståelse af mødets indhold og at det var dokumenteret til
internt brug. Som afslutning på hvert møde blev deltagerne endvidere bedt om at spørge 10
personer i deres netværk om deres bud på hvordan udfordringen med de unge i
ledelsesarbejde kunne løses, inden fællesmødet.

I forlængelse af de to møder, var fællesmødet nemlig baseret på at finde løsninger på de
hovedudfordringer, der var kommet frem og facilitator og referent udarbejdede i fællesskab et
oplæg til fællesmødet. I praksis gjorde vi det, at vi definerede tre generelle kerneudfordringer
på baggrund af inputtene fra de to første møder. De kerneudfordringer dannede baggrund for
diskussionerne på fællesmødet og for en endelig formulering af foreningens vigtigste
udfordringer i forhold til de unge og løsningerne herpå. I løbet af fællesmødet blev både
udfordringer og løsninger gradvis mere konkrete for til sidst at kunne indgå i en handlingsplan
med klart formulerede aktiviteter med deadlines og navne på dem, der var ansvarlige for
aktiviteternes gennemførelse.

Det skal tilføjes at vi, da vi kom til fællesmødet, var meget spændte på om de unge, som
havde talt åbent og frit fra leveren til ungemødet, ville sige noget, når bestyrelsen sad der,
men det viste sig ikke at være noget problem og alle fokuserede med stor iver på konstruktive
løsninger på de udfordringer foreningen stod overfor.

De 4 hovedudfordringer
Og hvilke erfaringer gjorde vi os så i forhold til projektet? Altså de udfordringer foreningerne
generelt stod overfor i vores to pilot-forløb, kan koges ned til 4 hovedudfordringer:

Hvad angår tid, stod det os hurtigt klart at vi her har med en stor udfordring at gøre. På trods

Hvorfor er det vigtigt at unge deltager i ledelsen af jeres forening?
Hvordan ser unge-indflydelsessituationen ud i jeres forening i dag?
Hvordan vil I gerne have den til at se ud?
Hvad findes der af ressourcer hos jer, der kan hjælpe med at nå de mål?
Hvad findes der af udfordringer i forhold til at nå de mål?
Kog opgaven ned til 1-3 sætninger, som vi kan arbejde videre med

Manglende tid
Manglende overskud
Manglende kendskab til hinanden
Forskellig kommunikation
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af at vores pilot-foreninger virkelig var indstillede på at deltage i projektet, var det ganske
enkelt svært at få mødeaftaler i stand og det krævede mange doodles og flere kuldsejlede
forsøg inden det lykkedes at få nogle datoer i kalenderen. Alle i frivilligheden har travlt, men et
godt tip i den forbindelse er at kommunikere via noget andet end mails til de unge, som f.eks.
”face to face”, sms’e eller på Messenger. Det kan virke meget uformelt, men det virker.

En anden udfordring i bestyrelserne var manglende overskud. Begge de deltagende
bestyrelser i det danske projekt var meget åbne for at få unge med i ledelsesarbejdet. Vejen
dertil var bare ikke så ligetil og det er nemmere at gøre det man plejer fordi man har så
pokkers travlt og mangler hænder til at løfte det frivillige arbejde.

Samtidig hæftede bestyrelserne sig måske lidt for meget ved, at de unges deltagelse i dag er
det man kalder episodisk. Det kan i hvert fald kobles til ofte hørte udsagn i forløbet som ”drift
er for pensionister” og ”de unge vil kun korte projekter”.  Det er måske så igen årsagen til, at
bestyrelserne i den bedste mening forfaldt til at gøre ting på de unges vegne, selvom de godt
vidste, at det måske ikke var det bedste for organisationens overlevelse og udvikling eller for
foreningsdemokratiet i det hele taget.

Hvad angår de unge var den største udfordring generelt, at de i meget høj grad forbandt
foreningerne med deres hovedaktiviteter, dvs. sommerstævner og konkurrencer og ikke med
at sidde i bestyrelsen eller at være en del af en foreningskultur. Man kan sige der var en
mangel på kendskab til det arbejde som bestyrelsen og foreningen laver.

Og ja, deres engagement ville måske nok være episodisk eller ”ind og ud-agtigt”, men det
oplevede de ikke nødvendigvis selv, som uforeneligt med ledelsesarbejde, snarere som noget
der krævede en anden organisering og en anden kommunikation.

Sidst men ikke mindst var bestyrelserne godt klar over, at der var visse kompetencer de
manglede i kommunikationen med de unge, som f.eks. viden om brugen af sociale medier og
kendskab til hvad der rører sig i unge. Og det er i og for sig alene er et argument for at have
flere unge med i en bestyrelse, hvis man ønsker at lave aktiviteter for og med unge.

Sammen er vi stærkere
Ikke alt var imidlertid udfordringer for det som bestyrelserne og de unge kunne samles om var
at begge grupper syntes, at det er vigtigt at arbejdet i foreningerne omkring musikken og det
sociale fællesskab bliver ført videre – og at begge grupper frygtede for generationsskiftet. De
unge formulerede det sådan, at de syntes det var vigtigt at ”transportbåndet ruller” og at
bestyrelsen netop derfor bør være en blanding af unge og gamle, så ”fællesskabet” og ”de
store arrangementer” omkring musikken føres videre.
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Fra venstre: Kirsten Nielsen (LGF), Benjamin Hansen (LGF), Mathias Hammer (moderator), Louise Bouquin (DAOS),
Louise Broch (DAOS)

De unge havde også rigtig mange ideer til hvordan man kunne udvikle sin forening og
engagere de unge, der allerede er medlemmer og få flere unge med. Generelt blev vi faktisk
blæst bagover af hvor meget de unge havde at sige. De tog problemstillingen alvorligt og
havde meget på hjerte og den energi og drivkraft er jo guld værd for en forening, hvis man
kan integrere den i sit arbejde for som en af dem udtrykte det ”sammen er vi stærkere”.

Hvad blev så resultatet af de to forløb? I den ene af pilotforeningerne endte processen helt
konkret med at flere af de unge fik forskellige opgaver i forbindelse med konkrete tiltag rettet
mod unge. I den anden med en vedtægtsændring der primært skal sikre flere unge i
bestyrelsen. Begge foreninger påbegyndte også arbejdet med en handlingsplan, der kan
fremlægges på deres næste repræsentantskabsmøde og som især kredser omkring
kommunikationsprojekter i erkendelse af at de unge og os ældre kommunikerer på forskellige
måder og på forskellige platforme.

Overordnede refleksioner
Men så kom vi desværre ikke længere og det er en svaghed i vores projekt, der sluttede efter
de tre møder og det indebærer selvfølgelig en risiko for, at Demokrati NU DK ikke sætter sig
varige spor. Vi synes med andre ord der mangler opfølgning på møderækken. Og lige præcis
det har vi tænkt længe over bagefter og erkender at vi med det her forløb kun lige har været
med til at starte en proces, som der i virkeligheden hele tiden bør være fokus på i en forening,
både via forskellige projekter og i de daglige aktiviteter.
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HVEM ER AKKS?

AKKS er en paraplyorganisation for nationale amatørkultur-sammenslutninger. Vores primære fokus er, at sikre
rammerne for, at mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur.
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Roskilde kommune vinder Con Amore Kulturpris
Holstebro kommune nomineret til Con Amore Kulturpris
Corona-pulje til indsats mod ensomhed
Roskilde kommune nomineret til Con Amore Kulturpris
Guldborgsund kommune nomineret til Con Amore Kulturpris

Tilmeld dig AKKS' nyhedsbrev her!

STØTTET AF

Tweet

Når det er sagt synes vi dog, at metoden virkelig fik sat skub til en proces i vores foreninger,
netop fordi den fordrer man arbejder dybt og individuelt, lytter til foreningens behov og sætter
sig i dens sted. Det er så at sige en proces på foreningens betingelser.

Det var også tankevækkende for os at opleve, hvor forskellige de to pilotforeninger var og på
den måde bekræftede projektet behovet for faciliterede forandringsprocesser i foreningslivet.
Det er ikke nok med en generel guide med tips som ”skab mere rum for de unge” for hvor
starter man når man er ved at drukne i foreningsopgaver? Det kræver et overskud udefra og
det kræver nogle ressourcepersoner, som man kan trække på. Det er noget af det vi håber, at
vi måske kan hjælpe hinanden med at være i fremtiden og en af ideerne med dagens
inspirationsmarked.
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Foreningslivet i DIF, DGI og DUF er med samlet 
ca. 2,8 mio. medlemmer i ca. 18.000 loka
le foreninger de helt centrale aktører i det de
mokratiske og folkeoplysende foreningsliv. De 
frivillige fællesskaber i foreningslivet, båret af 
over 600.000 frivillige, er hjørnestene i op
bygningen af det danske samfundsfællesskab. 
Det er de hverdagsfællesskaber, hvor helt almin
delige danskere mødes året rundt; får demokrati 
og deltagelse ind under huden; lærer hverdagens 
sociale normer og knytter bånd til andre på 
kryds og tværs af alle øvrige skel.  

Det er afgørende for både borgerne og samfun
det, at det frivillige foreningsliv står stærkt. 

Det er også afgørende, at endnu flere bliver en 
del af fællesskaberne og oplever glæden og 
værdien ved foreningslivet.
I foreningerne er du ikke defineret som arbejds
løs eller kontanthjælpsmodtager. Du er an   grib
eren Anders, holdkammeraten Valdemar og 
formanden Bettina. I foreningslivet har alle med
lemmer værdi og er en del af fællesskabet  
– uanset deres baggrund og status. 

NØGLEN TIL ET 
HELT DANMARK

Foreningslivet i DIF, DGI og DUF repræsenterer  
2,8 mio. medlemmer i ca. 18.000 lokale foreninger 
båret af over 600.000 frivillige
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Sociale relationer/kompetencer
Foreningslivet styrker også danskernes sociale 
relationer/kompetencer:

•  Borgere med baggrund i foreningslivet har 
større tillid til andre mennesker end ikke 
foreningsaktive og befolkningen som hele.1

•  70 procent med baggrund i forenings
livet mener, at det har givet dem en større 
vennekreds.

•  75 procent med baggrund i foreningsli
vet mener, at deres foreningsdeltagelse giver 
dem større lyst til at engagere sig i andre 
mennesker.

Samfundsengagement
Foreningslivet styrker ikke kun den enkelte bor
gers identitet, velvære og kompetencer. Den styr
ker også engagementet i samfundet. Danskernes 
engagement bliver styrket, når de er medlem af 
en forening – også selv om foreningens formål 
ligger fjernt fra politik:

• Langt flere unge i idrætten og spejderbe
vægelsen deltager i politiske aktiviteter end 
blandt ikkeforeningsaktive unge.

• Foreningslivet er rekrutteringsbase for of
fentlige tillidsposter. De foreningsaktive tager 
i højere grad end den øvrige befolkning et 
ansvar og sidder med ved bordet i kommu
nale råd og udvalg, skole og institutionsbe
styrelser samt andelsforeninger o.l.2

• Demokratiet udvikles, og engagerede med
borgere dannes  gennem deltagelse i sam
fundsengagerende foreninger.

Deltagelse i foreningslivet i DIF, DGI og DUF 
gør en positiv forskel for den enkelte borger 
– og samfundet som hele. I vores foreninger 
lærer vi det, der skal til, for at vi kan begå os 
på arbejdsmarkedet. Vi bliver sunde, aktive og 
ansvarsfulde medborgere. Vi udvikler vores per
sonlige identitet. Vi lærer at deltage som de
mokratiske medborgere gennem foreningens 
organer og får gode demokratiske vaner. Vi bli
ver nysgerrige på hinanden og på verden. Og vi 
skaber større tillid og sammenhængskraft.

I det følgende illustreres blot nogle af forenings
livets positive effekter:

Identitet/livsduelighed
Foreningslivet styrker danskernes identitet og 
sociale relationer. De personlige relationer, som 
vi får gennem et forpligtende foreningsfælles
skab, skaber en solid base – uanset øvrige livs
vilkår. Det kan blandt andet aflæses i en højere 
følelse af lykke og tilfredshed med livet blandt 
danskere med baggrund i foreningslivet, sam
menlignet med den øvrige befolkning:

• 89 procent med baggrund i foreningsli
vet opfatter sig selv som lykkelige.  Samme 
svar giver 78 procent af de danskere, der al
drig har været aktiv i en forening.

• 92 procent med baggrund i foreningsli
vet opfatter sig selv som tilfredse med livet. 
Samme svar giver 77 procent af de danske
re, der aldrig har været aktiv i en forening.

“Foreningslivet skaber fremtidens ledere, der 
kan engagere og sætte andre i stand til at nå 
deres mål og tage ansvar i samfundet.

1. TNS Gallup for DUF (2012)
2. Torpe, Lars (2014): ”Foreningsdeltagelse og samfundsengagement blandt unge” I: ”Foreninger for fremtiden” 

(2014), DUF, København.

Foreningslivets værdi
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I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Spørgsmål: I hvilken grad mener du det at være aktiv i frivillige foreninger kan give3...
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3. Levinsen, Klaus (2014): ”Foreningsengagement og ledelseskompetencer” I: ”Foreninger for fremtiden” 
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Beskæftigelse/uddannelse
Foreningslivet leverer både en formel og ufor
mel uddannelsesindsats ift. de mange millio
ner medlemmer, og bidrager dermed løbende 
til opkva lificeringen af en stor del af den dan
ske arbejdsstyrke. Derudover leveres netværk og 
kompetencer ift. at kunne gennemføre uddan
nelser og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

• Foreningslivet skaber fremtidens ledere, der 
kan engagere og sætte andre i stand til at 
nå deres mål og tage ansvar i samfundet

• Foreningslivet styrer indlæring af gode nor
mer, fx overholdelse af mødetider og aftaler; 
respekt for ledelse/autoritet og forståelse for 
forskellighed/mangfoldighed. 

• Foreningslivet leverer både en formel og 
uformel uddannelsesindsats, fx: samar
bejdsevne/koordinering; projektledelse; 
kommunikation; træner, leder og øvrige 
uddannelser.

Undersøgelser blandt erhvervsledere på alle ni
veauer viser, at det udelukkende er positivt, 
når potentielle medarbejdere har erfaring fra 
foreningslivet:

• 92 procent af erhvervslederne mener, at 
det fremmer unges erhvervsevner at være 
aktive i frivillige foreninger. 

• 86 procent af erhvervslederne finder det 
positivt, hvis en ansøger har ledererfaring fra 
foreningslivet.

• 79 procent af erhvervslederne har været 
aktive i én eller flere frivillige foreninger, 
inden de var fyldt 30 år, og mere end hver 
anden erhvervsleder har engageret sig som 
leder eller træner på gruppe niveau og lokalt 
plan.4

4. Levinsen, Klaus (2014): ”Foreningsengagement og 
ledelseskompetencer” I: ”Foreninger for fremtiden” 
(2014), DUF, København.
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“Vi skal hjælpe 
alle de borgere, 
der står udenfor 
fællesskaberne 
med i det mindste 
at blive en del af ét 
hverdagsfællesskab i 
foreningslivet.

Økonomisk værdi
Foreningslivet har selvsagt også en markant 
økonomisk effekt ift. samfundsøkonomien. Selv
om det ift. de øvrige effekter for den enkelte 
borger og samfundsfællesskabet er af mindre 
betydning, så er det værd at have  
i baghovedet. 

• Det skønnes, at der i Danmark er cirka 
100.000 frivillige foreninger på tværs af 
idrætsforeninger, ungdomsforeninger osv.. 
Det skønnes, at det frivillige og ulønnede  
arbejde, der udføres i det samlede for
eningsliv, svarer til arbejdsindsatsen for cirka 
110.000 fuldtidsstillinger.5  

• Det skønnes, at fx DIFidrætten bidrager til 
BNP med godt 4,8 mia. kr. ved aktivite
ter i idrætsbranchen og ved køb af varer og 
services i andre brancher. Herudover er der 
betydelige folkesundhedsgevinster forbun
det med borgernes deltagelse i idræts og 
foreningslivet.

5. Bay, Hans (2014): ”Ungdomsorganisationernes 
 samfundsværdi”, I: ”Foreninger for fremtiden” 
 (2014), DUF, København.
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Selvom foreningsdeltagelsen og frivilligheden  
fortsat er stabil og høj, så er der også udfor
dringer, der i høj grad hænger sammen med 
samfundets generelle udfordringer.  Når man 
står udenfor samfundets fællesskab – lokalt og 
nationalt – så smitter det af på forenings  
deltagelsen. 

Det er derfor ikke overraskende, at deltagelsen 
i foreningslivet er mindre for nydanskere, socialt 
udsatte og borgere udenfor arbejdsmarkedet 
end for befolkningen i øvrigt. 

Eksempelvis er der kun 17 procent af kontant
hjælpsmodtagere, der dyrker idræt, mens 61 
procent af den øvrige voksne befolkning dyr
ker idræt.

Vi har en fælles udfordring med, at der er for
skellige grupper i samfundet, der ofte står 
udenfor alle samfundets fællesskaber på en og 
samme tid. 

Det har fysiske, sociale og mentale omkostning
er for den enkelte person at være udenfor i sko
len, udenfor arbejdsmarkedet  og måske endda 
også udenfor familien.

Vi skal derfor hjælpe alle de borgere, der står 
udenfor fællesskaberne med i det mindste at 
blive en del af ét hverdagsfællesskab i for
eningslivet. Det er en fælles opgave for for
eningsliv såvel som stat og kommuner at sikre, 
at flere udsatte grupper involveres og engage
res i foreningslivets fællesskaber.

“Vi har en fælles udfordring med, at der er forskel-
lige grupper i samfundet, der ofte står udenfor 
alle samfundets fællesskaber på en og samme tid. 

For mange står udenfor fællesskaberne

Foto: Johny Kristensen
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      Vi er hverdagens fællesskaber
 
Foreningslivet leverer stærke og forpligtende 
fællesskaber skabt og båret af ud fra grundlæg
gende demokratiske idéer og værdier. Fælles
skaber, som er en naturlig del af langt de fleste 
danskeres hverdag, og hvor danskere på tværs 
af alder og social baggrund mødes om aktivite
ten i foreningen, men også om at tale sammen, 
gøre en forskel for hinanden og tage ansvar for 
lokalsamfundet. 

  Vi er de foreninger, hvor danskerne er 

Det danske foreningsliv er først og fremmest 
det klassiske foreningsliv. Der er over 1.900.000 
medlemmer, der dyrker idræt i DIF’s 62 special
forbund, knap 1.600.000 er medlemmer under 
DGI, og 600.000 børn og unge er medlemmer 
i en af de 75 børne og ungdomsorganisationer 
i DUF. 

 
  Vi har de frivillige ressourcer 

Foreningsfællesskaberne er båret af et stort fri
villigt engagement hos ledere og trænere. Der 
er mere end 500.000 frivillige danskere i idræt
ten og 100.000 frivillige i børne og ungdoms
foreningerne under DUF. De påtager sig dagligt 
et ansvar over for andre mennesker og ska
ber gode rammer for børn, unge og voksne i 
foreningsfællesskaberne. 

  Vi er i hele landet – fra Vollsmose 
  til Vorupør 

De frivillige folkeoplysende foreninger er over
alt i Danmark. Forbundene under DIF rummer 
9.000 lokale foreninger, DGI har 6.300 lokale 

foreninger, og DUF’s medlemsorganisationer har 
6.000 lokale foreninger. Vi er tilstede fra Gedser 
til Skagen. Vi er både ”første forening på jorden” 
i Vollsmose og ”sidste forening på skansen” i 
VandkantsDanmark.  

  Vi har samme ret og pligt for alle 

Foreningslivet kan meget banalt bidrage til et 
styrket fællesskab og civilsamfund ved blot at 
være, det man er: Fællesskaber, hvor alle del
tager (og lærer at deltage) med samme (med
lems)rettigheder og pligter. Det er uanset 
baggrund. 

En flygtning, der går til fodbold eller bliver spej
der, har samme placering i foreningen som alle 
andre. Det er ikke en kommunal konsulent eller 
ad hocprojektmagere, der håndterer en klient/
flygtning/udsat, men frivillige medlemmer, der 
er ligeværdige. 

Vi har i foreningslivet et ansvar og tager det 
gerne. Men vi kan ikke løse problemet alene.

Der er brug for, at stat og kommuner hjælper til. 
Der er brug for at få vendt tilgangen fra, at vi i 
foreningslivet skal hive befolkningen  fra vugge
stuebørn til ældre  ud i foreningslivet, til at vi i 
fællesskab i højere grad kan motivere befolknin
gen til at deltage i foreningsfællesskaberne. 

Det kræver en kontinuerlig opbakning og ind
sats fra stat, regioner og kommuner på alle 
ressortområder.

1

Foreningslivet er nøglen til et helt Danmark

Foreningslivet er kulturelt, samfundsmæssigt, volumenmæssigt og geografisk 
helt centrale aktører i Danmark, når vi skal have flere med i hverdagens fæl-
lesskaber og i samfundet som hele.

2
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  Opgør med bureaukrati ift.   
 foreningslivet

Det foreslås, at man fremadrettet mindsker
bureaukratiet for foreningslivet ved:

a. Konsekvensvurdering af ny lovgivnings ef-
fekt på foreningslivet

 At der tilsvarende vurderingen af en ny lov
givnings konsekvenser for miljø/erhvervsliv/
økonomi mv. (standard i lovforslag) indføres 
en løbende vurdering af en given lovgivnings 
effekt ift. mulighed for deltagelse i forenings
livet og civilsamfundet. 

b. Afbureaukratiseringsreform for   
 foreningslivet
 At der gennemføres en proces, hvor for

eninger, kommuner og staten identificerer 
unødigt bureaukrati for foreningslivet, som 
munder ud i forenkling af regler og lovgiv
ning. Det frigiver ressourcer til at arbejde for

 de formål, foreningerne er sat i verden for.

  Sikring af armslængde fra stat og  
 marked til foreningslivet

Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med
at sikre armslængde fra stat og marked til for
eningslivet ved:

a. Staten må ikke styre foreningslivets mål 
via udlodningsmidler mv.

 Civilsamfundets uafhængighed er en nøgle 
til et levende og frivilligbaseret civilsamfund. 
Og i de frivillige foreninger er hele præmis
sen for foreningernes virke, at den udgøres 
af medlemmerne, og at det er medlemmer
ne, der demokratisk beslutter foreningens 
mål og aktiviteter. Derfor skal der sættes en 
stopper for den stigende tendens i staten 
såvel som hos kommunerne med, at man  
ønsker at styre foreningslivet gennem  

målsætninger, der bidrager til de offentlige  
opgaver, når der uddeles tilskud. Eksem
pelvis ved de statsligt uddelte udlodnings
midler eller de kommunalt uddelte 
folke  oplysningstilskud.

b. Frihold foreningslivet for konkurrence fra 
staten og erhvervslivet

 Foreningslivet oplever i stigende grad at 
blive søgt konkurrenceudsat fra staten og 
private aktører, der måske nok kan tilby
de samme aktivitet, men ikke tilbyder det 
samme fællesskab, samme demokratiske 

 dannelse eller det samme idébestemte 
samfundsansvar.

 Foreningslivet tilbyder noget helt unikt, fordi 
det netop foregår i rammen af en medlems
drevet forening – det kan private aktører 
ikke tilbyde. Det er organiseringen af akti
viteten og ikke selve aktiviteten, som afgør, 
om der er tale om en uhensigtsmæssig 
konkurrencesituation. 

 Derfor bør der sættes et stop for konkurrence  
udsættelse af foreningslivet. Både fra staten 
og fra erhvervslivet.

  Fra projekter til partnerskaber

Det foreslås, at der igangsættes et arbejde
med at sikre solide rammer for varige indsatser
ift. at inkludere socialt udsatte og nydanskere
i foreningslivets fællesskaber. Grundlæggende
er det vores vurdering, at pengene er bedre
brugt i langsigtede partnerskaber frem for kort
varige projekter. Vi kan få langt mere ud af
midlerne ved at tænke langsigtet og strategisk
gennem stærke organisationer, der har ressours 
er til selv at løfte indsatser og langvarige 
partnerskaber om de store sociale udfordringer.  

Det kan gøres ved:

Vi anbefaler

For at flere kommer med i de stærke frivillige fællesskaber i foreningslivet, 
kræves en løbende justering af rammerne for foreningslivet. Vi anbefaler, at 
følgende initiativer gennemføres:  

1

2

3

Fortsættes næste side ➔
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a. Etablering af nationale partnerskaber
 At der etableres nationale partnerskaber 

om indsatser mellem staten/kommuner
ne og de centrale organisationer i det brede 
foreningsliv. Sociale indsatser inden for ci
vilsamfundsområdet har hidtil været præget 
af kortsigtede projekter med midlertidige be
villinger. Hvis vi som samfund vil have vari
ge og markante resultater af indsatsen, er 
der brug for et paradigmeskift, hvor vi i ste
det for adhoc projekter i højere grad tager 
udgangspunkt i de eksisterende folkelige for
eningsfællesskaber og tænker mere langsig
tet i udformning og rammerne for indsatsen. 

 Med partnerskab menes gensidige aftaler, 
hvor der er tillid til foreningslivets formåen, 
og forventningerne til foreningslivets indsats 
modsvares af en længerevarende national 
strukturel og økonomisk ramme for indsat
sen. Det er en grundlæggende forudsætning 
for et partnerskab, at de lokale foreninger 
er  og skal betragtes som  frie, selvstæn
dige foreninger, der alene ud fra egen lyst 
og engagement kan engagere sig i en sådan 
indsats. 

b. Læg administration og koordinering af  
ordninger ud i foreningslivet

 At der bør tænkes i billigere og mere smi
dige ordninger ift. indsatser overfor socialt 
udsatte, således at aktører som fx DIF, DGI 
og DUF i højere grad i fremtiden admini
strerer indsatser og ordninger, der kan styr
ke deltagelsen for udsatte grupper. Dermed 
kan foreningslivet i højere grad tilpasse ind
satsen med at inkludere flere borgere ud fra 
foreningslivets kompetencer og potentiale – i 
stedet for i dag, hvor det i højere grad hand
ler om at designe et kortvarigt projekt, der 
passer ind i de offentlige puljer. 

  Synliggørelse af civilsamfundets   
 værdi

Det foreslås, at man nationalt synliggør for
enings livets værdi og effekt ved:

a. Løbende undersøgelser af deltagelse i 
foreningslivet

 At der gennemføres en større årlig undersø
gelse af danskernes foreningsvaner og for
eningslivets værdi. Undersøgelsen kan med 
fordel fokusere på medlemmernes identitet, 
livsglæde, relationer og deltagelse i øvrigt i 
samfundet. Den årlige undersøgelse kan der
udover medvirke til at synliggøre og opbyg
ge viden om deltagelsestyper og organise
ringsformer i civilsamfundet. Undersøgelsen 
skal gennemføres i samråd med DUF, DGI  
og DIF.

b. Kåring af årets foreningskommune 
 At der ud fra ovennævnte analyse og ud fra 

foreningslivets egen vurdering årligt kåres 
den kommune, der har de bedste rammer 
for foreningslivet. Kåringen skal gennemføres 
i samråd med DIF, DGI og DUF.

  Fritidspas i alle kommuner

Det foreslås, at man nationalt forbedrer alle 
børn og unges mulighed for at deltage i det  
frivillige foreningsliv ved:

a. Indførelse af fritidspas i alle kommuner
 At der gennemføres en national ordning for 

fritidspas, hvor børn og unge op til 18 år fra 
lavindkomstfamilier i en periode kan få kom
munen til at dække omkostninger for fritids
aktiviteter op til et vist niveau.

4

5
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Styrk foreningslivet:
• Mindre bureaukrati
• Armslængde fra stat og marked til foreningslivet 
• Projekter skal afløses af partnerskaber 
• Synliggørelse af civilsamfundets værdi
• Fritidspas i alle kommuner  
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7 forhold der har betydning for unges involvering i
foreningsdemokratiet
En inspirationsguide om, hvilke forhold der får unge til at involvere sig i foreningsdemokrati. I denne

https://duf.dk/artikel/7-forhold-der-har-betydning-for-unges-involvering-i-
foreningsdemokratiet/



guide giver vi jer 7 forhold, der har betydning for unges involvering i foreningsdemokratiet. Guiden er
skrevet til jer, der arbejder aktivt med jeres foreningsdemokrati.

Fælles for foreninger i Danmark er, at de formelt set skal efterleve en bestemt formaldemokratisk struktur,
som bl.a. betyder, at der skal være et sæt vedtægter, at der skal vælges en bestyrelse på en
generalforsamling, og at medlemmerne både har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. Men herudover er
det især de sociale sider af foreningskulturen, som forventes at bidrage til, at medlemmerne får erfaringer med
demokratisk deltagelse.

I Dansk Ungdoms Fællesråd arbejder vi med forholdet mellem ”det store demokrati” og ”det lille
demokrati”(foreningsdemokratiet). Foreningslivet ses tit som et redskab i forhold til dannelse og opdragelse til
det store demokrati, men foreningsdemokratiet har også en styrke og et potentiale i sig selv. At have et godt
og levende foreningsdemokrati er med til, at man har engagerede og passionerede medlemmer. Hvis man
som forening har et specifikt fokus på foreningsdemokratiet, så ser man på: Hvilke muligheder medlemmerne
har for at engagere sig i foreningens anliggende, i hvor høj grad medlemmerne påtager sig frivilligt arbejde og
hvordan følelsen af fællesskab og foreningsejerskab er med til at medlemmer stiller op til bestyrelse og
udvalg.

I denne guide forholder vi os til det lille demokrati, og hvordan forskellige forhold har en betydning for
medlemmers involvering i foreningsdemokratiet.

1. Medlemsforståelsen
En af foreningens vigtige opgaver for at involvere unge i foreningsdemokrati er at gøre det tydeligt, hvad
mener vi med det, vi siger, og det vi kalder os selv og hinanden. Det er vigtigt at unge ved, at her er man
medlem af en forening. I det organiserede fritidsliv er der mange begreber og ord, der nogle gange betyder
det samme og i andre tilfælde betyder noget helt andet. F.eks. smelter begreberne medlem, frivillig og
leder ofte sammen. Men de forskellige begreber betyder noget forskelligt og giver forskellige roller til jeres
medlemmer. I kan som forening overveje forskellen på nedenstående begreber, jeres forståelse af dem og
hvordan de spiller en rolle for at skabe et godt foreningsdemokrati:

Medlem: Medejer og udvikler af foreningen.
Frivillig: Deltager og ”arbejder” med en aktivitet.
Aktivt nydende: Medlem uden forventning om at yde til fællesskabet, men som deltager i aktiviteter.
Brugeren: Ingen formel indflydelse og ingen forventning om deltagelse i realisering og udvikling af
aktiviteter og ønsker.

Reelt er der ofte en sammenblanding af medlemsformer, men den dominerende tankegang har indflydelse på,
hvor meget unge engagerer sig og ser muligheden for at involvere sig i foreningsdemokratiet.

2. Indflydelse på aktiviteten
En del af at være en ungdomsorganisation eller forening er at overveje: ”Hvordan giver vi vores medlemmer
indflydelse og medejerskab over vores aktiviteter?”. Unge vil selv have mulighed for at sætte deres præg på
foreningsaktiviteter og -arrangementer. I kan derfor som forening overveje, hvordan I bevidst vil arbejde med
at lade medlemmer få muligheder for at være med til at udvikle, planlægge, arrangere, have roller m.v. Her
kan I overveje følgende:

Hvor præcist er en aktivitet eller opgave defineret på forhånd, og skal den i givet fald være dette?



Hvordan kan vi have en stor grad af åbenhed, hvor det ikke på forhånd er bestemt eller defineret hvad
det er, som foregår i foreningen, hvilke aktiviteter vi beskæftiger os med, og hvordan de skal ske?

3. Individuelle kontra fællesskabsbaserede aktiviteter
Som ledende organ i en organisation eller som leder af en opgave eller aktivitet, kan man tit komme til at
tænke: ”Den opgave fikser jeg lige – så går det også hurtigere”. Det kan nogle gange være givtigt, men andre
gange er det kontraproduktivt. Det kollektive element fra opgaveløsning til aktiviteter virker fremmende for
unges engagement i foreningsdemokratiet. Dog er det vigtigt, at I overvejer forskellige størrelser på
fællesskaber. I kan som forening overveje: Hvordan kan små grupper, udvalg og lokalforeningers arbejde
kobles sammen med det formelle foreningsdemokrati. Ligeledes kan I snakke ud fra nedenstående påstande
og diskutere, hvordan fællesskaber spiller en rolle for at skabe et godt foreningsdemokrati:

Små, relativt selvstyrende grupper engagerer flere til forskel fra større enheder eller grupper.
I små grupper kender man hinanden godt, og der opstår stærke forventninger til hinanden
Engagement i små grupper kan resultere i, at gruppen ikke forholder sig til det store foreningsfællesskab
gruppen indgår i.

4. Fællesskabet
En stor faktor for engagement i en forening og i sidste ende deltagelse i foreningens demokrati er oplevelsen
af, at man som et ungt menneske tilhører et socialt fællesskab. Oplevelse af at tilhøre et socialt fællesskab
hænger tæt sammen med det bredere engagement i den formelle og den mere uformelle side af
foreningsdemokratiet. Det er derfor altid vigtigt at overveje:

Hvordan kobler vi som forening formelle og sociale elementer ved foreningslivet?
Hvor tit har vores medlemmer mulighed for at mødes?
Hvad er vægtes og bruges der tid på ved en generalforsamling eller andre formelle møder, og hvordan
kan vi få sociale elementer ind i løbet af de formelle arrangementer?

5. Holdning og værdier
For at foreningsdemokrati er interessant, skal det selvfølgelig være nærværende for medlemmet. Med
derudover styrker det den unges involvering i foreningsdemokratiet, hvis foreningen har holdninger eller
værdier, der vedrører noget, der har et større mål end foreningsaktiviteterne i sig selv. Der er stor forskel på,
hvor holdningsorienterede foreninger er, men når en forening har et værdiorienteret sigte, og medlemmer har
mulighed for indflydelse, så kan det øge deltagelsen i foreningsdemokratiet. Det er dog vigtigt at have for øje
at:

Stærke værdier kan være dragende for medlemmer, men også ekskluderende for andre
Værdier kan både være centralt og eksplicit for foreningen, men også være decentralt og implicit i
forenings aktiviteter
Et stærkt værdiorienteret sigte kan virke hæmmende og passiverende, hvis der ikke er en grad af
medlemsindflydelse
Hvis man er en aktivitetsdefineret forening, hvordan kan større værdier så tales frem og med hvilken
nytte?



6. Uformel indflydelse i en formel ramme
Når unge involverer sig i foreningsdemokrati er det vigtigt, at man ikke mødes af et tungt system, og at man
ikke møder en ”sådan plejer vi”-attitude. Det, der kendetegner foreninger, hvor engagement i
foreningsdemokratiet er størst, er at den reelle beslutningsstruktur er meget decentral, og aktiviteterne ikke er
snævert defineret. Den formelle ramme og den formelle struktur er her et bagtæppe, der sikrer en demokratisk
forening, og hvor den valgte bestyrelse har overblikket, den strategiske forholdemåde og initiativretten til at
igangsætte udviklingsopgaver i organisationen. Man kan som forening overveje følgende:

Hvordan skaber vi i foreningen direkte indflydelse?
Hvordan giver vi retten til at tage beslutninger til vores medlemmer?
Hvordan sikrer vi, at decentrale beslutninger støtter op om foreningens formål?

7. ’Opdragelse’ og tidlig involvering
Hvor lang tid man er medlem i en forening, har en indflydelse på om man deltager i foreningsdemokratiet.
Ligeledes har det en betydning, hvor tidligt man bliver involveret i foreningen og om man føler sig klædt på til
at deltage i foreningsdemokratiet. Unge melder sig ikke ind i en forening pga. foreningsdemokratiet, men pga.
interessen for sagen eller aktiviteten foreningen tilbyder. Foreningens demokrati kommer bagefter. Derfor er
det godt at overveje:

Hvornår bliver man typisk medlem i vores forening, og hvad skal vi være opmærksomme på?
Kunne der være en anden målgruppe for os og vores aktiviteter?
Kræver vores forening, at man som medlem bliver klædt på til at indgå i foreningsdemokratiet?
Hvordan involverer vi de unge bedre i dag?

Læs mere
Guiden er lavet på baggrund af rapporten Unge, Foreninger og Demokrati 2016 af Bjarne Ibsen og Klaus
Levinsen, udgivet med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd i forbindelse med forskningsprojektet Fremtid i
Forening?
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