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1 (Åben) Udpegning af næstformand for Facilitetsudvalget 2022 - 2023
Sags ID: EMN-2021-06569
Resumé
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune skal have udpeget næstformand.
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) indstiller, at Morten Samsøe
Jacobsen, Ordrup Cykle Club, udpeges som næstformand.

Baggrund
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalgets næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 2-årig
periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), der
repræsenterer Facilitetsudvalgets medlemmer.
SIG indstiller, at Morten Samsøe Jacobsen, Ordrup Cykle Club, udpeges til næstformandsposten i
perioden 1.1.2022 til 31.12.2023.
Vurdering
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at den foreslåede kandidat vil være et godt
valg som næstformand for Facilitetsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Morten Samsøe Jacobsen, udpeges som næstformand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1.2022 til
31.12.2023.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Vedtaget.
Bilag

2 (Åben) Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning
Sags ID: EMN-2021-07856
Resumé
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning kan søges af foreninger i det folkeoplysende
område. På mødet ønskes en drøftelse af de kriterier, som forvaltningen bruger ift. til at skrive
indstilllinger.

Baggrund
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På Folkeoplysningsudvalgsmødet d. 18.december 2019 blev Folkeoplysningsudvalget orienteret
om en sammenlægning af puljerne ”Udviklingspuljen for idræt og motion” og Udviklingspuljen for
fritid og folkeoplysning”. Den sammenlagte pulje hedder ”Udviklingspuljen for idræt, fritid og
folkeoplysning”.
I beskrivelsen af puljen står:
”Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning 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, aktiviteter for nye målgrupper,
etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter eller administrative
samarbejder samt til organisering af små grupper, klubber og foreninger i en fælles organisation,
der kan arbejde med fælles målsætninger. Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalget,
dog kan ansøgninger op til 10.000 kr. bevilliges af fritidsafdelingen. Der gives støtte til
instruktørløn, materiel, markedsføring og lokaleleje.”
Af hensyn til forvaltningens fremtidige behandling af ansøgninger, ønskes en drøftelse af de
kriterier, som forvaltningen skal indstille efter. Kriterierne skal dernæst godkendes i Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Drøftet.
Bilag

3 (Åben) Ansøgning fra FOF til udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning
Sags ID: EMN-2021-07862
Resumé
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning har modtaget en ansøgning fra aftenskolen FOF,
om støtte på 30.000 kr. til indkøb af 16 TRX-seler til et nyt undervisningskoncept.

Baggrund
FOF søger Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning om støtte til indkøb af 16 TRX- seler
med beslag til ophæng.
FOF vil gerne bidrage til at flere mænd i Gentofte Kommune bliver fysisk aktive og derigennem
også øge antallet af mandlige deltagere i aftenskolen, som pt. kun udgør ca. 20 %.
TRX er en træningsform hvor egen kropsvægt udnyttes til at træne styrke, smidighed, balance og
kondition ved hjælp af et selesystem. Træningsformen har vundet indpas mange steder og
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appellerer i høj grad til mænd. FOF ønsker at oprette både indendørs og udendørs hold, som dog
vil være åbne for både mænd og kvinder.
FOF´s budget for tiltaget:
16 stk. TRX-seler á 1.500 kr.
16 stk. beslag til væg á 250 kr.
Montering af beslag
Markedsføring på sociale medier
Gratis introforløb med træner
Udgifter i alt
Ansøgning fra Udviklingspuljen
FOF’s egen finansiering

24.000 kr.
4.000 kr.
5.000 kr.
2.000 kr.
6.000 kr.
41.000 kr.
30.000 kr.
11.000 kr.

Der er i 2021 afsat 174.000 kr. til Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning, og der er d.d.
108.538 kr. tilbage i puljen. Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet
med kommunale tilskud. Der ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.
FOF´s ansøgning er vedlagt som bilag.
Vurdering
Ansøgningen opfylder udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysnings formål om at udvikle og
udbrede nye aktiviteter til forskellige målgrupper i Gentofte Kommune.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At FOFs ansøgning om støtte på 30.000 kr. bevilges.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Vedtaget.
Bilag

1. Ansøgning fra FOF (4308157 - EMN-2021-07862)
2. TRX undervisning FOF (4308156 - EMN-2021-07862)

4 (Åben) Opgørelse af Folkeoplysningsudvalgets arbejde i periode 2018-2021
Sags ID: EMN-2021-07858
Resumé
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I perioden 2018-2021 har folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune behandlet 116
dagsordenspunkter. Dagordenspunkterne har været tværfaglige eller omhandlende de enkelte
områder, der er repræsenteret i folkeoplysningsudvalget.

Baggrund
Det nuværende Folkeoplysningsudvalg har i perioden 1.1.2018 – 8.12.2021 behandlet 116 punkter
(Se Bilag 1). Overordnet set har der været 34 tværfaglige punkter, 27 om idræt, 17 om aftenskoler,
nul om spejdere, fire om kultur, 17 om foreningsgodkendelser, 14 puljeansøgninger og nul om
handicapområdet. Folkeoplysningsudvalget og Gentofte Kommune har selv haft stillet 40 punkter,
hvoraf syv har omhandlet demokrati i de folkeoplysende foreninger, fem har omhandlet en ny
folkeoplysningspolitik, fire har omhandlet Gentofte-ordningen, fem har omhandlet orientering fra
opgaveudvalg og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, to af punkterne har været en orientering om
coronasituationen i de folkeoplysende foreninger, 15 har været om generelle meddelelser fra
formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne, og fire har været planlægning af møder i
Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget
At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag

1. Oversigt for punkter i perioden 2018 2021 (4308068 - EMN-2021-07858)

5 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende
voksenundervisning 2020
Sags ID: EMN-2021-07660
Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2020 vedrørende undervisning og
debatarrangementer. Der tages forbehold for, 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). Se bilag 1 og 2.

Side 6

Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer opkræves normalt af Gentofte
kommune. 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. Grundet Covid-19 har
aftenskolerne i 2020 haft mulighed for at modtage hele tilskuddet uden krav om tilbagebetaling.
Regnskabet viser at der har været mindreudgifter vedrørende undervisning på 200.637 kr. Se bilag
3.
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber
for undervisning og debatarrangementer 2020 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2020
godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Regnskab undervisning 2020 (90 procent puljen) (4292513 - EMN-2021-07660)
2. Regnskab 2020 for debatarrangmenter (10 procent puljen) (4292512 - EMN-2021-07660)
3. Resultatopgørelse for undervisning og debat 2020 (4292514 - EMN-2021-07660)

6 (Åben) Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2020
Sags ID: EMN-2021-07666
Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet for 2020
for oplysningsforbundene.

Baggrund
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med
ansøgninger, tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem.
Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger.
Der tages forbehold for, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud,
samt at den fornødne dokumentation er til stede.
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Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede
lokaletilskudsregnskab år 2020 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 2020 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Godkendt.
Bilag

1. Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2020 (4292547 - EMN2021-07666)

7 (Åben) Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2020
Sags ID: EMN-2021-07667
Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere,
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2020, hvorefter de hermed forelægges
folkeoplysningsudvalget.

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.
Bilag for regnskab er vedlagt.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2020.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Godkendt.
Bilag

1. PEAS regnskab 2020 (4310099 - EMN-2021-07667)

8 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2022
Sags ID: EMN-2021-07668
Resumé
Fordelingen af Gentofte Kommunes budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2022
sker med udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019.
På den baggrund forelægges oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2022.

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
Regnskabet baseres på regnskaberne for 2019, da 2020 har været præget af mange aflysninger
grundet Covid-19.

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 2022.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2022 (4292621 - EMN-202107668)
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9 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund
2022
Sags ID: EMN-2021-07669
Resumé
Fordeling af Gentofte Kommunes budgetramme til lokaleudgifter i 2022 sker med udgangspunkt i
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019.
Fordelingstal for lokaletilskud i 2022 samt forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed.

Baggrund
Fem oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2022.
Fordelingen af lokaletilskud for 2022 beregnes i år med udgangspunkt i de faktiske afholdte
lokaleudgifter for 2019 i stedet for 2020. Denne ændrede beregning sker på grund af Covid-19, der
foranledigede aflysninger af en stor del af aktiviteterne i 2020. Endvidere gives et forhåndstilsagn
om ydelsesdækning.
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2022 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:
Beslutninger:
Godkendt.
Bilag

1. Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2022 (4292704 EMN-2021-07669)

10 (Åben) Demokrati i folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2021-07600
Resumé
Folkeoplysningsudvalget har siden 2020 diskuteret, hvordan man kan arbejde med demokrati i
Gentofte Kommunes folkeoplysende foreninger. Foranlediget heraf har Børn og Skole, Kultur,
Unge og Fritid lavet en spørgeskemaundersøgelse i kommunens foreninger. Undersøgelsens
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resultatet fremlægges og diskuteres på mødet. I lyset af resultaterne drøftes det, om 7-11-årige
skal interviewes.

Baggrund
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse i kommenens
folkeoplysende foreninger. Undersøgelsens resultater er vedlagt (bilag 1). På mødet præsenteres
og diskuteres resultaterne.
Respondenterne i undersøgelsen inkluderer foreningsmedlemmer i alderen 12 år og ældre. I alt
696 foreningsmedlemmer har besvaret undersøgelsen. En egentlig svarprocent kan ikke udledes,
da undersøgelsen alene er sendt ud til foreningernes formænd, som efterfølgende skulle
videresende spørgeskemaet.
Der er i Gentofte Kommunes idrætsforeninger ca. 24.400 medlemmer i alderen 12 år og ældre.
Repræsentativiteten af undersøgelsen er således begrænset.
Overordnet kan man sige ud fra undersøgelsen, at de adspurgte i overvejende grad mener, at
foreningernes bestyrelser er velfungerende, og at bestyrelses aktivitetsniveau er tilfredsstillende.
Samtidig tyder svarene på, at bestyrelsens konkrete arbejde for mange medlemmer er ukendt.
Medlemmerne virker tilfredse med foreningens forhold.
Manglen på kendskab til bestyrelsesarbejdet kan skyldes kommunikation mellem bestyrelse og
medlemmer. Af undersøgelsen fremgår også, at særligt de unge medlemmer ikke har kendskab til
hvordan, de kan deltage aktivt i foreningernes demokratiske processer.
Folkeoplysningsudvalget har tidligere drøftet, hvorvidt medlemmer i alderen 7-11 år bør
interviewes, idet det vurderes at være begrænset, hvor fyldestgørende de vil kunne besvare
spørgeskemaet egenhændigt.
I lyset af de få resultater, der er opnået ved spørgeskemaundersøgelse ønskes drøftet om
Folkeoplysningsudvalget stadig ønsker at gennemføre interviews med børn i alderen 7-11 år.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:

1) At drøfte resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen
2) At beslutte om interviews om demokrati af foreningsaktive børn i alderen 7-11 år skal finde
sted.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Punktet udsættes til et kommende møde.
Bilag

1. Rapport - demokrati foreninger (4290359 - EMN-2021-07600)

11 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Sags ID: EMN-2021-00168
Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til
Folkeoplysningsområdet.

Baggrund
Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i perioden 2022-2025.
Der sendes mail ud til foreninger og oplysningsforbund, og annonceres i Villabyerne.
Indstillinger sendes inden den 14. januar 2022 til fritid@gentofte.dk.

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

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
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