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Side 3

1 [Åben] Brug af lokalerne i Byens Hus

Sags ID: EMN-2021-06571

Resumé
Folkeoplysningsforbundene ønsker at drøfte forholdene i Byen Hus mht. lån af lokaler.
På mødet er bestyrelsesformanden af foreningen Byens Hus og Gentofte Kommunes daglige leder 
af Byens Hus inviteret til at fortælle om dagligdagen i Byens Hus samt hvilke principper, der driver 
lokalefordelingen. 
På denne baggrund drøftes bruges af Byens Hus fremover.

Baggrund
Folkeoplysningsforbundene løftede på folkeoplysningsudvalgsmødet d. 25.8. deres udfordringer 
med at få lokaler i Byens Hus. 
Ledelsen af Byens Hus er lagt under Gentofte Kommunes Kulturafdeling. Der er en ansat daglig 
leder af huset. Lederen samarbejder med Foreningen Byens Hus om brugene af lokaler. 
Samarbejdet er givet via en samarbejdsaftale mellem foreningen og Gentofte Kommune, hvori 
brugen af lokalerne i huset fremgår (Bilag 1, vedlagt).
Byens Hus er blevet ombygget i flere omgange, og næste stadie af ombygningen er planlagt at ske 
i 2022. Ombygningen i 2022 får betydning for antallet af lokaler samt størrelse af lokalerne, og 
ombygningen vil således også få indflydelse på brugen af Byens Hus fremover (Bilag 2, 
Oversigtskort over kommende indretning af byens hus).
På mødet vil Leder af Byens Hus, Lærke Harbo Hansen og Leder af Foreningen Byens Hus, 
Chresten Monberg fremlægge brugen af Byens Hus.
På baggrund af fremlæggelsen drøftes den fremtidige brug af Byens Hus.
  

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At drøfte den fremtidige brug af lokaler i Byens Hus

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Samarbejdesaftale mellem Gentofte Kommune og Byens Hus (4193098 - EMN-2021-06571)
2. Præsentation - Printvenlig (4193074 - EMN-2021-06571)

2 [Åben] Hellerup Bueskytteforening, godkendelse af folkeoplysende forening

Sags ID: EMN-2021-05100

Resumé
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Hellerup Bueskytteforening 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.

Hellerup Bueskytteforening vil give medlemmerne mulighed for at dyrke bueskydning samt udvikle 
medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og lokalsamfundet.

Foreningen blev stiftet den 23. august 2021 og har pt. 12 medlemmer, som alle er bosiddende i
Gentofte Kommune. Der er pt. 8 medlemmer, der er under 25 år.

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
 Budget
 Adresseliste for bestyrelsen

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Hellerup Bueskytteforening opfylder 
kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Hellerup Bueskytteforening godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Referat med underskrifter (4125356 - EMN-2021-05100)
2. Vedtægter-med underskrifter (4125355 - EMN-2021-05100)
3. Navne og adresselister (4125357 - EMN-2021-05100)
4. Budget 20212022 (4125353 - EMN-2021-05100)

3 [Åben] Gentofte Padel Club, Godkendelse af folkeoplysende forening

Sags ID: EMN-2021-06516

Resumé
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Gentofte Padel Club 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.

Gentofte Padel Club vil give medlemmerne mulighed for at dyrke padel med tilbud om træning og 
med deltagelse i turneringer og holdturneringer samt tilrettelægge sociale aktiviteter, hvor 
medlemmerne kan mødes i fællesskaber bl.a. om at udbrede interessen for padel i lokalområdet.

Foreningen blev stiftet den 8. september 2021 og har allerede lige godt og vel 100 medlemmer, 
hvoraf mere end 90 medlemmer er bosiddende i Gentofte Kommune. Der er pt. 6 medlemmer, der 
er under 25 år. 

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
 ansøgningsmail med budget, adresseliste for bestyrelsen mv.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Padel Club opfylder kravene til 
at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Padel Club godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Referat af stiftende generalforsamling (4183284 - EMN-2021-06516)
2. Ansøgningsmail med oplysninger om medlemstal, budget og kontaktoplysninger mm 
(4183321 - EMN-2021-06516)
3. Gentofte Padel Klub vedtægter_underskrevet (4194714 - EMN-2021-06516)

4 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2019-00854
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Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
for Folkeoplysningsudvalget.

Baggrund
 Aktivt efterår

Der var i år 987 pladser, og 504 deltagere valgte at tilmelde sig til.
Vi har i de år, vi har registreret antal tilmeldte aldrig solgt så få pladser. 
Derfor har det været nødvendigt at nedlægge en del hold i curling, futsal, hockey, 
drengespejder, hockey, kidsvolley, pigefodbold og svømning. 
Det er ikke så tit det sker.
Vi formoder at mange har valgt at rejse på ferie i år, som følge af den lange corona-periode 
uden rejsemulighed.

 Demokratiundersøgelse
Fritid har udsendt spørgeskemaer til klubberne og modtaget foreløbig 400 svar. Vi har 
udsendt rykker, men må nok forvente relativt få svar sammenlagt ift. antallet af medlemmer 
i klubberne.
Fritid behandler svarene og fremlægger resultatet af undersøgelsen på næste 
folkeoplysningsudvalgsmøde.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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SAMARBEJDSAFTALE	

mellem 

Gentofte Kommune

Bernstorffsvej 161

2929 Charlottenlund 

og

Foreningen Byens Hus – vi skaber sammen (i det følgende Foreningen)

Hellerupvej 24

2900 Hellerup

er der indgået følgende samarbejdsaftale, der gælder indtil aftalen opsiges fra enten Foreningens eller 

Gentofte Kommunes side med et varsel på tre måneder.

1. Indledning

Gentofte Kommune og ’Foreningen Byens Hus – vi skaber sammen’ ønsker sammen at skabe de bedst 

tænkelige rammer for fællesskaber, virkelyst og gode oplevelser i ’Byens Hus – vi skaber sammen’ (i det 

følgende Byens Hus) i henhold til Kommunalbestyrelsens visioner for huset og de principper for daglig drift 

og brug, som er formuleret af ’Opgaveudvalget Byens Hus – vi skaber sammen’.

Visionerne for Byens Hus: 

 Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om 

fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion. 

 Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn 

for kommunens borgere i alle aldersgrupper. 

 I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af 

traditionelle skel mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune.

Byens Hus er et hus båret af frivillighed og ansvar i fællesskab. Her er der plads til aktiviteter, der:

 er ikke-kommercielle

 ikke er forkyndende

 giver noget til fællesskabet

 kobler sig til eksisterende aktiviteter i nærmiljøet, og der samarbejdes, så konkurrence undgås

 bidrager til husets mangfoldighed

Principperne for daglig drift og brug af Byens Hus:
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 Her er rum til kernebrugere, faste arrangører og ad hoc-arrangører

 Her er forskellige vilkår for forskellige rum

 I Byens Hus – vi skaber sammen, skaber vi sammen

 Her praktiseres frivillighed og fællesskab

 Fælles brug betyder fælles ansvar

2. Samarbejde

Byens Hus er organisatorisk forankret i kulturområdet. Det daglige samarbejde mellem Gentofte Kommune 
og Foreningen går primært gennem lederen af Byens Hus og gennem den driftsansvarlige tekniske 
medarbejder. 

Kulturchefen og lederen af Byens Hus mødes to gange om året med formandskabet for Foreningen for at 
drøfte samarbejdet. Direktøren for kulturområdet deltager på et af møderne. 

Foreningen v/ bestyrelsen skal i samarbejde med Gentofte Kommune v/ lederen af Byens Hus udarbejde 
principper for fordeling og brug af lokaler, der ikke er forbeholdt kernebrugere. I det daglige samarbejde 
skal Foreningens bestyrelse og lederen sikre, at de lokaler, der ikke er forbeholdt kernebrugere, bliver 
udnyttet optimalt og af en bred brugergruppe på baggrund af principperne for daglig drift og brug, 
herunder følge op på, om lokalerne bruges i det omfang og til det formål, de er booket til. 

Sammen fører Foreningens bestyrelse og lederen også tilsyn med og begrænser/afslutter faste arrangørers 
og ad hoc arrangørers aktiviteter i det omfang, det er nødvendigt på baggrund af de kommunalt fastsatte 
retningslinjer. 

En gang årligt fastlægger Foreningens bestyrelse eller en af bestyrelsen nedsat lokalefordelingsgruppe i 
samarbejde med lederen for Byens Hus en fordelingsnøgle for brug af lokalerne, herunder hvilken andel der
skal være friholdt til ad hoc aktiviteter. 

Lederen af Byens Hus samarbejder med Foreningens bestyrelse og de øvrige kernebrugere om afholdelse af 
husmøder, hvor alle aktive i huset kan deltage. 

Foreningens bestyrelse samarbejder med lederen af Byens Hus om at udvikle nye borgerrettede aktiviteter 
med Byens Hus som afsender. Lederen af Byens Hus kan bistå foreningens bestyrelse i arbejdet med fonds-
og puljeansøgninger til bl.a. aktiviteter og inventar.

Foreningens bestyrelse samarbejder med Lederen af Byens Hus om husets samlede udadvendte 

kommunikation for at sikre, at der er en fælles strategi og synlighed omkring Foreningens aktiviteter, men 

også øvrige aktiviteter i huset.                                                                                                                                                                                                          

Lederen af Byens Hus deltager på alle Foreningens bestyrelsesmøder. Lederen af Byens Hus er ikke medlem 
af bestyrelsen og har derfor ikke stemmeret på møderne.

Foreningens bestyrelse samarbejder med lederen af Byens Hus om, at alle medlemmer er bekendt med den 

aktuelle beredskabsplan for Byens Hus.

3. Foreningen
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Foreningens bestyrelse indgår individuelle aftaler med arrangører om brug af ledige lokaler i en afgrænset 

periode alt efter behov og type af aktivitet. 

Foreningens bestyrelse har ansvar for at:

 koordinere medlemmernes forskellige interesser, bl.a. i forhold til udvikling af lokaler og faciliteter, 

der ikke er forbeholdt kernebrugere

 fordele de lokaler, som foreningen har råderet over, til faste arrangører godkendt af Gentofte 

Kommune på baggrund af Foreningens principper  

 indkræve kontingent og administrere økonomi samt medlemsdatabase

 formidle den gældende husorden for Byens Hus til Foreningens medlemmer og tage ansvar for 

medlemmernes overholdelse af denne

 sikre at medlemmerne ikke udøver virksomhed, der er i strid med visionen eller med offentlige 

vedtægter eller forskrifter i øvrigt

 nedsætte undergrupper såsom lokalefordelingsgruppe, eventgruppe, kommunikationsgruppe og et 

aktørforum efter behov

 bidrage med viden og data i forbindelse med løbende afrapporteringer på brugen samt evaluering 

af organisering og styring af Byens Hus 

Foreningens bestyrelse skal hvert år inden 1. juni indsende revideret årsregnskab efter afholdt 

generalforsamling til kulturchefen i Gentofte Kommune. 

4. Gentofte Kommune

Gentofte Kommune stiller ledige lokaler inklusive vand, varme, centralt nøglekortsystem og trådløst 

internet vederlagsfrit til rådighed for Foreningen.

Gentofte Kommune v/ lederen af Byens Hus koordinerer overordnet mellem arrangørerne i Byens Hus, dvs. 

mellem Foreningen og andre kommunale brugere og inspirerer til nye samarbejder på tværs. Gentofte 

Kommune kan allokere lokaler i Byens Hus til nye kernebrugere og godkender nye kernebrugere.

Gentofte Kommune forbeholder sig retten til at aflyse aktiviteter for alle typer af brugere for at skabe plads 

til vigtige aktiviteter, der kan opstå hen over året.

Gentofte Kommune skal sikre, at Foreningen opfylder principperne for fordeling og brug af lokaler, samt at 

aktiviteter og arrangører efterlever principperne for daglig drift og brug.

Det er Gentofte kommune v/ lederen af Byens Hus’ opgave at sikre, at alle arrangører og kernebrugere får 

mulighed for at blive hørt i alle større beslutninger om huset. Prioriteringen af større, påtænkte 

anlægsinvesteringer sker i samarbejde mellem bestyrelsen samt Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune samarbejder med og understøtter Foreningens arbejde ved at: 

 godkende nye faste arrangører

 varetage den daglige ledelse af Byens Hus v/ leder af Byens Hus 

 skabe sammenhæng mellem Byens Hus og Gentofte Kommunes øvrige kultur- og fritidsaktiviteter

 fordele og booke lokaler til ad hoc-aktiviteter

 forestå den daglige drift af huset v/ tekniske servicemedarbejdere, herunder bygningsdrift og 

sikkerhedsplan
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 finansiere og koordinere udvendige og indvendige anlægsprojekter samt vedligehold, renovation 

og rengøring af huset

 finansiere og koordinere beredskabsplaner og forsikringer (dog ikke af Foreningens eget inventar)

 stille et system til rådighed til lokalebooking og bistå med administrativ fordeling af lokaler

5. Ikrafttræden 

Aftalen træder i kraft 1. december 2020.
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Navne- og adresselister for samtlige 
bestyrelsesmedlemmer og revisorer

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand:
Karina Weicher
Aurehøjvej 28
2900 Hellerup

Næstformand: 
Morten Weicher
Aurehøjvej 28
2900 Hellerup

Kasserer: 
Peter Bucan
Ahlmanns Alle 29
2900 Hellerup

Suppleant:
Peter Nielsen
Holck Winterfeldts Alle 4A
2900 Hellerup

Revisorer: 

Bestyrelsen entrerer med en professionel revisor det første år.
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Budget 2021/2022

Nødvendige poster Opkrævning Indtægt/år Udgift/år

Medlemskontingent for 20 medlemmer under 25 
(20 x 1000,-)

Halvårligt 20.000,-

Medlemskontingent for 10 medlemmer over 25 
(10 x 1800,-)

Halvårligt 18.000,-

Opstartsdonation fra en privat familie Engangsbeløb 30.000,-
Pilefangnet Engangsbeløb -25.000,-
Medlemskab af Frivillig Center Gentofte i Byens 
Hus

Årligt -200,-

Medlemskab af Bueskydning Danmark
(20 x 340,- + 10 x 550,-)

Kvartalsvist -12.300,-

Medlemskab af DGI Storkøbenhavn 
(400,- + 30 x 5,-)

Årligt -550,-

Ekstern revision Engangsbeløb -5.000,-
Foreningskonto i Nykredit 
(1500,- i oprettelse og 920,- årligt) 

Engangsbeløb 
+ Kvartalsvist

-2.420,-

Klubmodul medlemshåndtering og hjemmeside
(3000,- i oprettelse og 1104,- årligt)

Engangsbeløb 
+ Månedligt

-4.229,-

Løn til unge trænere
(120 timer x 140,-)

Månedligt -16.800,-

Ialt 68.000,- -66.499,-
Balance 1.501,-

Buegrej kan lånes i starten af Bueskydning Danmark og DGI, indtil vi får midler ind gennem 
fonde. DGI/DIFs udviklingspulje, DGIs genstartspulje samt Nordafonden ansøges om følgende 
udgifter, som ikke er nødvendige første år, men som er nødvendige på sigt:

Yderligere udgifter som søges finansieret igennem fonde Udgift/år

Buegrej -35.000,-
Træner- og lederuddannelser -12.000,-
Pavilloner til udebanen, så man kan skyde i regnvejr -5.000,-
Marketing og arrangementer -9.000,-

Ialt -61.000,-
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Fra: Jesper Færch Stadil <jesper@stadil.net>  
Sendt: 30. september 2021 15:54 
Til: Fritid <fritid@gentofte.dk> 
Cc: Christian Clasen (ckc@norrbomvinding.com) <ckc@norrbomvinding.com>; Jesper Færch Stadil 
<jesper@stadil.net>; Christian Færgemann <cf@vexum.dk>; pbucan@email.com 
Emne: Ny foreningen - Gentofte Padel Club 

 
Hej Christian. 
 
Som aftalt pr telefon sender jeg dig hermed oplysningerne på vores nye forening. 
 

• Referat af stiftende generalforsamling 
o Vedhæftet 

• Vedtægter 
o Vedhæftet – dem får jeg lige underskrevet når vi ses næste gang og eftersender, som 

du kan se mangler der kun én. 
• Økonomi og budget 

o Da vi pt. ikke har adgang til faciliteter, har vi heller ikke mulighed for at tilbyde vores 
medlemmer noget, så derfor er medlemskabet udelukkende et støtte medlemskab (kr. 
100,-/årligt). 

o Planen er at påbegynde: 
▪ Interne turneringer 
▪ Prøve timer 
▪ Ungdomstræning 
▪ Seniorhold (lang de fleste baner er ledige i dagtimerne) 
▪ Flere turneringshold 

o I dag har vi et selvfinansieret 1. hold som deltager en den officielle Lunar Liga  
▪ Holdet afholder selv udgifter til træning lige pt. 

• Bestyrelsesmedlemmer og revisor 
o Formand 

▪ Jesper Færch Stadil 
Sehestedsvej 7 
2900 Hellerup 
4020 1377 

o Kasserer 
▪ Peter Bucan 

Ahlmanns Alle 29 
2900 Hellerup 

o Bestyrelsesmedlem  
▪ Christian K. Clasen 

Sofievej 18A 
2900 Hellerup 
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