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Side 3

1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion fra Ordrup Cycle Club
 
Sags ID: EMN-2016-05031

Resumé
Ordrup Cycle Club søger Udviklingspuljen, idræt og motion om 20.000 kr. til etablering af
Styrketræningsfaciliteter for klubbens 20 ungdomsryttere. 

Målet er at kunne supplere træningen på landevejen med styrketræning, særligt om vinteren. 
Træningen er tilpasset den enkelte rytter og skal øge smidighed, bevægelighed samt være 
skadesforebyggende. Træningen tilrettelægges i samarbejde med klubbens tilknyttede 
idrætsfysiolog og efter Team Danmarks Aldersrelaterede træningskoncept.

Midlerne fra udviklingspuljen skal bruges på bl.a. måtter, kettle bells, puls- og wattmålere, 
hometrainer, sjippetov mv. Klubben råder over 10 spinningcykler, som skal indgå i det nye 
træningstiltag. 

Klubben vil gerne kunne iværksætte tiltaget primo november, og tiltaget skal ses i sammenhæng 
med klubbens ønske om at udvide ungdomsafdelingen.

Baggrund
Der er i 2016 afsat 257.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye 
motions- og idrætstiltag. Der er 137.000 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og 
idrætstiltag.

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.

Klubben har ikke modtaget tilskud fra andre givere og opkræver et kontingent på 600 kr. per år for 
ungdomsryttere. 

Vurdering

Etablering af styrketræningsfaciliteter vil være med til at give ungdomsrytterne i klubben en mere 
helhedsorienteret og optimal træning af kroppen, som vil gavne den enkelte rytter på sigt. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Ordrup Cycle Clubs ansøgning på 20.000 kr. imødekommes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.
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Bilag
1. Ansøgningn om tilskud til træningsfaciliteter - Ordrup Cykle Club (1335171 - EMN-2016-
05031)

2 (Åben) PEAS-regnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2015
 
Sags ID: EMN-2016-05147

Resumé
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2015, hvorefter de hermed forelægges.

Baggrund
I henhold til folkeoplysningslovens § 6, st. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte 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 Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til folkeoplysningsudvalget:

At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Regnskab Peas 2015 (1320259 - EMN-2016-05147)

3 (Åben) Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2015
 
Sags ID: EMN-2016-05147

Resumé
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2015 for 
oplysningsforbundene.
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Baggrund
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem. 

Restpuljen på 50.019 kr. fordeles blandt følgende oplysningsforbund, som har haft merudgifter til 
lokaler i 2015: AOF, FOF Gentofte, FOF København, Ryg- og yogaskolen og Gigtskolen. 

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.

Vurdering
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab år 2015 
opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At lokaletilskudsregnskabet for år 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Regnskab lokaler 2015 (1320262 - EMN-2016-05147)

4 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 
voksenundervisning 2015
 
Sags ID: EMN-2016-05147

Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2015 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
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Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mer/mindreudgifterne 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 pct.), samt 
debatarrangementer (10 pct.), jvf. vedlagte to bilag.

For tilskudsåret 2015 ser de samlede resultater ud som følger:

Resultat (90 procent)
Mindreudgifter 196.685
Merudgifter -234.382
Resultat -37.697

Resultat (10 procent)
Mindreudgifter 29.339
Merudgifter -297.445
Resultat -268.106

Resultat samlet
90 procent -37.697
10 procent -268.106
Resultat -305.803

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.

Vurdering
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning 
og debatarrangementer 2015 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2015 
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Regnskab debat 2015 (1320261 - EMN-2016-05147)
2. Regnskab undervisning 2015 (1320260 - EMN-2016-05147)
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5 (Åben) Orientering om andet møde i opgaveudvalget for ny Idræts- og 
bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Den 5. september 2016 blev afholdt andet møde i opgaveudvalget for ny idræts- og 
bevægelsespolitik. På mødet blev diskuteret vision for den kommende idræts- og 
bevægelsespolitik samt hvilke temaer, som arbejdsgrupperne, der skal tilføre opgaveudvalget 
mere viden, skal arbejde med mellem tredje og fjerde møde.

Baggrund
Den 5. september blev andet møde i opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik afholdt.

Vision
Opgaveudvalget begyndte arbejdet med at udvikle en vision for idræts- og bevægelsespolitikken. 
Generelt fremkom der ønsker om en vision, der er fremadrettet, kortfattet, bred og noget man altid 
skal efterstræbe at opnå. Endvidere blev det fremført, at visionens mål er at skabe rammer for, at 
borgere og foreninger motiveres til at tage ansvar for de indsatser, der ligger hos dem. Det 
fremkom et ønske om at kommunens initiativpligt formuleres i forhold til de indsatser, som 
kommunen har ansvaret for. 
I diskussionen blev følgende temaer drøftet: Folkesundhed, livsglæde, fællesskab, demokrati, 
opdragende, almen dannende, aktiv medborgerskab, understøtte det frie initiativ, gensidig respekt, 
leg, konkurrence, leg kombineret med konkurrence, selvrealisering, læring, fællesskab på tværs, 
mangfoldighed, demokratiforståelse, fællesskab(er) og frivillighed.

Det blev besluttet, at visionen genbesøges på det næste møde, hvor der skal formuleres første 
bud på en vision.

Arbejdsgrupper
På opgaveudvalgets første møde blev en række emner drøftet og prioriteret. Fritidsafdelingen 
havde med dagsordenen udsendt et udkast til rubricering i fem overordnede temaer:

 Gentofte støtter eliten
 Gode rammer for et aktivt fritidsliv
 Bevægelse for alle
 Udvikling af foreningslivet
 Nye partnerskaber – nye samarbejder

På baggrund af rubriceringen besluttede udvalget at nedsætte fem arbejdsgrupper, hvoraf to af 
dem skal rapportere tilbage på næste opgaveudvalgsmøde.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

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

Resumé
Programmet for Aktivt Efterår 2016 er udsendt til alle skolernes forældreintra og lagt på Gentofte 
Kommunes hjemmeside. 

Læs programmet for Aktivt Efterår 2016 her 

Der er i år plads til 925 børn fordelt på 25 forskellige aktiviteter.

Tilmeldingen åbner tirsdag den 4. oktober kl. 9.00

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
 Aktivt Efterår 2016 starter mandag d. 17. oktober, der er på nuværende tidspunkt 

295 ledige pladser tilbage. 

 Skovshoved Havbad startede tilmelding for medlemmer den 10. oktober og der blev 
tilmeldt 800 medlemmer på ca. 45 minutter og der er på nuværende tidspunkt ca. 
400 på venteliste. Foreningen afholder stiftende generalforsamling d. 11. november 
og vi forventer at en ansøgning om godkendelse, som folkeoplysende forening vil 
være på dagsordenen til udvalgets næste møde, den 8. december. 

 Opdatering fra BUS Gentofte, Katja Salomon Johansen:
o Spejdernes Ø har netop modtaget 120 MDKK fra Nordea Fonden. 

Pengene vil gå til istandsættelse mv og herunder etablering af 500 
overnatningspladser. Gentofte har en historisk tilknytning til stedet som er 
verdens største kunstige ø.

o Boy Scouts of America har en trop i Gentofte kommune som har rettet 
henvendelse til Det Danske Spejderkorps og dernæst til BUS.

o BUS har igen afholdt et septemberarrangement for børnene fra Gentoftes 
grønlandske venskabsby Tasiilaq. Ydermere har en delegation på tre 

http://viewer.zmags.com/publication/15da1023#/15da1023/1
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personer netop besøgt Tasiilaq med det formål at genetablere 
spejderaktiviteterne der og herunder at hjælpe med at de får et hus til 
spejderaktiviteter.

Bilag

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

Sags ID: EMN-2016-00670 
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