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Side 2

1 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende
voksenundervisning 2017
Sags ID: EMN-2018-04822

Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2017 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 51.715 kr.
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning.
Se bilag 3.
Vurdering
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning
og debatarrangementer 2017 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 2017
godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Godkendt.
Bilag
1. Regnskab 90 procent pulje 2017 (2508884 - EMN-2018-04822)
2. Regnskab for 10 procent pulje 2017 (2508881 - EMN-2018-04822)
3. Mindreudgifter til udbetaling 2017 (2509224 - EMN-2018-04822)
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2 (Åben) Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2017
Sags ID: EMN-2018-04822

Resumé
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2017 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.
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 2017
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 2017 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Godkendt.
Bilag
1. Regnskab lokaler 2017 (2508882 - EMN-2018-04822)

3 (Åben) PEAS-regnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2017
Sags ID: EMN-2018-04822

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) 2017, hvorefter de hermed forelægges
folkeoplysningsudvalget. Se vedlagte bilag.
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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 Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til folkeoplysningsudvalget:
At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Godkendt.
Bilag
1. Regnskab PEAS 2017 (2508883 - EMN-2018-04822)

4 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for oplysningsforbund
i 2019
Sags ID: EMN-2018-04823

Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2019 sker med
udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2017. På den baggrund forelægges
oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2019.

Baggrund
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2017 ganget med følgende brøker:
Almen undervisning: 1/3
Instrumentalundervisning: 5/7
Handicapundervisning: 7/9
Vurdering
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de budgetterede fordelingstal til undervisning og
debat i 2019 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven § 11 stk. 4 m.fl.

Indstilling
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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 2019.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Godkendt.
Bilag
1. Fordeling undervisningstilskud 2019 (2508888 - EMN-2018-04823)

5 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund i 2019
Sags ID: EMN-2018-04823

Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til lokaleudgifter i 2019 sker med udgangspunkt i
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2017. Fordelingstal for lokaletilskud i 2019 samt
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed.

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2019. På
baggrund af de faktiske afholdte lokaleudgifter i 2017 fordeles lokaletilskuddet for 2019, og der
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning.
Vurdering
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2019 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:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018
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Godkendt.
Bilag
1. Fordeling lokaletilskud 2019 (2508889 - EMN-2018-04823)

6 (Åben) Forslag til ny folkeoplysningspolitik
Sags ID: EMN-2018-02441

Resumé
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med
2024. Politikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger skal revideres i
2018.

Baggrund
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører, og har til formål at bidrage til
borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. Gentofte Kommunes
opgave er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende
voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 4. september 2018 blev en procesplan for revideringen
besluttet. På baggrund af beslutningen, blev et seminar for områdets interessenter afholdt den 4.
oktober 2018. Resultatet fra seminaret i form af inputs til kentegn og målsætninger er nu
bearbejdet og samlet i vedhæftede Udkast til folkeoplysningspolitik. Politikudkastet indstilles
hermed til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget med henblik på at diskutere eventuelle
ændringsforslag, inden politikken fremlægges til endelig godkendelse på Folkeoplysningsudvalgets
møde den 31. januar 2019.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At udkastet til revideret folkeoplysningspolitik drøftes med henblik på endelig godkendelse på
Folkeoplysningsudvalgets næste møde den 31. januar 2019.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Drøftet.
Bilag
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1. Folkeoplysningsområdet i Gentofte Kommune 2018 (2494985 - EMN-2018-02441)

7 (Åben) Gentofte-ordningen
Sags ID: EMN-2018-04841

Resumé
Gentofte-ordningen er Gentofte Kommunes tilskudsordning til foreninger med medlemmer under
25 år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002, og fremlægges hermed til drøftelse.

Baggrund
Gentofte-ordningen blev vedtaget i 2001 med virke pr. 1./1.2002. Herefter er en ændring af den
øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget i 2009 og en ændring af den øvre grænse for
udbetaling af medlemstilskud vedtaget i 2011.
Ordningen fremlægges her til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget med henblik på en diskussion af
eventuelle justeringer.
Læs indholdet af Gentofte-ordningen på Gentofte.dk eller i vedlagte bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Gentofteordningen drøftes med henblik på eventuelle justeringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Drøftet.
Bilag
1. Gentofte-ordningen (2516795 - EMN-2018-04841)

8 (Åben) Foreningen Herredsvej, godkendelse af folkeoplysende forening
Sags ID: EMN-2018-03393

Resumé
Foreningen Herredsvej har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i kommunen.

Baggrund
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Folkeoplysningsudvalget godkender nye folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i
kommunen, og som lever op til folkeoplysningslovens krav.
De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.
Foreningen Herredsvej vil tilbyde interesserede mulighed for at dyrke leg, boldspil og lignende
sociale aktiviteter samt med udgangspunkt i foreningen at udvikle medlemmernes evne og
engagement til at tage medansvar i foreningen og lokalsamfundet.
Foreningen har pt. 5 medlemmer, som alle er under 25 år og bor i kommunen.
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder
kravet om at være hjemmehørende i kommunen.
Foreningens ansøgning om godkendelse, vedtægter og referat af den stiftende generalforsamling
er vedlagt som bilag.
Vurdering
Børn og Skole, Kultur, Unger og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at Foreningen Herredsvej
opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
BSKUF Indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Foreningen Herredsvej godkendes som folkeoplysende forening i kommunen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Godkendt.
Bilag
1. Ansøgning om godkendelse (2476906 - EMN-2018-03393)
2. Referat af stiftende generalforsamling (2476905 - EMN-2018-03393)
3. vedtægter for Herredsvej forening (2468316 - EMN-2018-03393)

9 (Åben) Blossom, godkendelse af folkeoplysende forening
Sags ID: EMN-2018-03598

Resumé
Blossom har ansøgt om at blive godkendt i kommunen som folkeoplysende forening, som tilbyder
voksenundervisning.
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Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i
kommunen, og som lever op til folkeoplysningslovens krav.
De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunal lokaler og til at søge
kommunale tilskud.
Blossom vil skabe respekt, værdighed, synlighed og inklusion af udsatte kvinder gennem
innovative projekter, som giver udsatte kvinder troen og styrken til at foretage positive forandringer
i deres liv.
Foreningen har pt. 5 medlemmer hvoraf de 4 er bosiddende i Gentofte Kommune, og der er pt. 11
deltagere i undervisningen.
Mail med samlet revideret ansøgning, referat af seneste generalforsamling, vedtægter, bestyrelses
oversigt, budget samt referat af stiftende generalforsamling og oprindelige vedtægter er vedlagt
som bilag.
Der er ikke anført indtægter i budgettet, da Blossom i vid udstrækning vil finansiere sine aktiviteter
gennem fonde mv.
Vurdering
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at Blossom opfylder kommunens
krav for at være en folkeoplysende forening, som tilbyder voksenundervisning.

Indstilling
BSKUF Indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Blossom godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, som tilbyder
voksenundervisning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Godkendt.
Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mail med samlet revideret ansøgning (2501035 - EMN-2018-03598)
Referat af ekstraordinær generalforsamling (2501034 - EMN-2018-03598)
Endelig vedtægter september 2018 (2501033 - EMN-2018-03598)
Bestyrelsen i Blossom sept 2018 (2501032 - EMN-2018-03598)
Blossom budget - 2018 (2423426 - EMN-2018-03598)
Referat af stiftende generalforsamling (2423425 - EMN-2018-03598)
Vedtægter af 16.september 2018 (2482256 - EMN-2018-03598)
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10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Sags ID: EMN-2017-01035

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

Baggrund


Seminar om Facilitetsstrategi
Onsdag den 21. november kl. 16.00-20.00 afholdes seminar om facilitetsstrategi på
Gentofte Rådhus. Her inviteres interessenter på området til at komme med inputs til
målsætninger og indsatser på facilitetsområdet.
Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af
formål og brugergrupper. En facilitetsstrategi skal fremover sætte retning for arbejdet med
at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Den skal sikre, at
faciliteterne i Gentofte Kommune udnyttes bedst muligt samt at de udvikles med
udgangspunkt i borgernes interesser og de tendenser, der opleves inden for idræt og
bevægelse.



Orientering om Aktivt Efterår 2018
I dette års Aktivt Efterår deltog der 766 børn fordelt over 27 forskellige aktiviteter.
Bæredygtig madlavning, ridning og svømning var nogle af de aktiviteter der toppede og
blev udsolgt i løbet af få sekunder.
Beklageligvis måtte vi nedlægge amerikansk fodbold, fodboldskole hos Jægersborg
boldklub og Musik på Busses skole grundet for få deltagere.
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra undervisere og forældre.



Dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Formandskaberne for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har
sammen besluttet at udsætte dialogmødet til februar 2019, hvor et af temaerne bliver
Folkeoplysningspolitikken.

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 31-10-2018

Taget til efterretning.
Bilag
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Regnskab 2017 for undervisning (90 procent puljen)
Gentofte Kommune, Økonomi

Tilskudstilsagn til
undervisning
Oplysningsforbund
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
Ryg- og Yogaskole (DOF)
MOF
Koncertforeningen
Godtvedforeningen
LOF Gentofte
DOF Gentofte
I alt

572.454
2.357.647
2.168.601
138.658
72.287
45.761
12.360
4.873
83.030
10.783
5.466.454

Undervisningsudgifter jf. Mindreudgifter (som
Merudgifter
regnskaber
opkræves af Gentofte
Kommune)
624.240
2.600.937
2.329.209
140.301
73.247
48.971
10.604
1.756
5.135
42.143
40.887
8.710
2.073
5.883.497
44.716

51.786
243.290
160.607
1.644
961
3.209
262

461.759

Relateret document 2/3

Dokument Navn:

Regnskab for 10 procent pulje
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Dokument Titel:

Regnskab for 10 procent pulje
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Regnskab 2017 for debatarrangementer (10 procent puljen)
Gentofte Kommune, Økonomi

Tilskudstilsagn til
debatarrangementer
Oplysningsforbund
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
Ryg- og Yogaskole (DOF)
MOF
Koncertforeningen
Godtvedforeningen
LOF Gentofte
DOF Gentofte
I alt

63.606
261.961
240.956
15.406
8.032
5.085
1.373
541
9.226
1.198
607.384

Udgifter til
Mindreudgifter (som
Merudgifter
debatarrangementer, jf. opkræves af Gentofte
regnskaber
Kommune)
68.230
282.262
363.015
21.000
8.032
0
5.085
0
1.373
0
541
28.152
1.198
771.889
6.999

4.624
20.301
122.059
5.594

18.926
171.504
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Dokument Titel:

Mindreudgifter til udbetaling
2017
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2509224

Regnskab 2017 - Mindreudgifter til udbetaling
Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund med
mindreforbrug
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
Ryg- og Yogaskole (DOF)
MOF
Koncertforeningen
Godtvedforeningen
LOF Gentofte
DOF Gentofte
10 procent pulje samlet
I alt

Fordelingsnøgle (med
Mindreudgifter, som
Merudgifter 90 procent
udgangspunkt i merudgifter Gentofte Kommune
pulje
for 90 procent pulje)
udbetaler
51.786
11,2%
5.800
243.290
52,7%
27.248
160.607
34,8%
17.988
1.644
0,4%
184
961
0,2%
108
3.209
0,7%
359

Mindreforbrug

1.756
262
40.887
2.073
6.999
51.715

461.759

0,1%

29

51.715
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Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende
voksenundervisning 2017
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2
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1
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Dette dokument blev genereret af

Lokaleregnskab 2017
Gentofte Kommune, Økonomi

Fordelingstal for lokaletilskud 2017

Lokaletilskud 2017

Ydelsesdækning 2017
I henhold til folkeoplysningslovens § 22 stk. 2 for lys, varme og rengøring i
regionale/statslige lokaler. I 2017 er taksten 206 kr. pr. time

Oplysningsforbund
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Ryg- og yogaskolen
Gigtskolen
LOF Gentofte
I alt

Afholdte
Ansøgt
*Fordelingsprocent Tilsagn 2017
lokaleudgifter
Godkendt
Udgifter, jf.
Fordelingstal
(udbetalt primo 2017, jf.
lokaletilskud
2017 (fremgår af
Mer-/eller
bevilling til
udbetalinger
Mindreudgifter (pct.) af den
2017
tilsagn for 2017)
regnskab
mindreforbrug ydelsesdækning 2017
2017
samlede pulje
2017)
16,2%
338.664
926.739
1.005.972
-667.308
44,4%
2.250.000
930.348
2.266.368
-1.336.020
227.160
236.087
-8.927
61,2%
38,3%
1.800.000
801.489
1.555.722
-754.232
31.400
21.381
10.019
8,5%
1,1%
49.190
22.467
47.890
-25.423
0,1%
10.000
1.496
6.900
-5.404
96.820
109.938
-13.118
26,1%
0
15.656
20.781
-5.125
4,2%
5.035.929
100,0%
2.094.464
4.882.851
(2.788.387)
371.036
388.187
(17.151)
100,0%

* Fordelingstal. Baseret på ansøgt lokaletilskud for 2017 og faktiske afholdte lokaleudgifter i 2015.
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Tilskudsregnskab PEAS 2017
Gentofte Kommune, Økonomi

Antal holddeltagere
P. Folke- og Førtidspensionister
AOF
FOF Gentofte
FOF København
LOF Gentofte
MOF
Ryg- og Yogaskolen
IOF
Gigtskolen
Gotvedforeningen
SUKA
Folke- og Førtidspensionister i alt

Antal undervisningstimer Samlet kursuspris

Andel i pct. af den
samlede kursuspris

Tilskud

440
3.118
2.001
39
14
51
15
117
6
41
5.842

7.887
72.012
49.817
707
658
260
5.438
331
47
2.210
139.365

387.273
3.790.028
1.740.471
65.062
4.724
15.600
168.720
121.551
3.600
78.155
6.375.184

96.818
947.507
435.118
16.236
1.181
3.900
42.180
30.388
900
19.539
1.593.767

25,00%
25,00%
25,00%
24,95%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

E. Efterlønsmodtagere
AOF
FOF Gentofte
FOF København
LOF Gentofte
Gigtskolen
Gotvedforeningen
Efterlønsmodtagere i alt

26
235
44
1
7
4
317

409
5.721
1.381
23
168
47
7.748

21.740
292.069
52.567
1.827
8.444
2.400
379.047

5.435
73.017
13.142
457
2.111
600
94.761

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

A. Registrerede arbejdsledige
AOF
FOF Gentofte
LOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
Registrerede arbejdsledige i alt

31
107
3
21
2
164

436
2.377
45
638
27
3.523

25.830
102.141
4.500
26.693
2.100
161.265

6.458
25.535
1.125
6.673
525
40.316

25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

5
9
8
22

92
99
200
391

4.549
5.362
9.140
19.051

1.137
1.341
2.285
4.763

25,00%
25,01%
25,00%

6.345

151.026

6.934.546

1.733.607

S. Studerende
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Studerende i alt

SAMLET RESULTAT
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Fordeling af undervisningstilskud 2019
Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund

AOF
FOF Gentofte
FOF København
Gigtskolen
Ryg- og Yogaskole (DOF)
MOF
Koncertforeningen
Godtvedforeningen
LOF Gentofte
DOF Det grønne område*
Sum i alt

Udmeldt
undervisningstilskud
2017 (90+10
procentpuljen)
636.060
2.619.608
2.409.557
154.064
80.318
50.846
13.733
5.415
92.255
11.981
6.061.857

Udmeldt
undervisningstilskud
for 90 procentpuljen i
2017
572.454
2.357.647
2.168.601
138.658
72.287
45.761
12.360
4.873
83.030
10.783
5.455.671

Regnskabstal for 90procentpuljen i 2017
(bruges til
fordelingstal 2019)

Indstilling til
procentfordeling af
undervisningstilskud
for 2019

624.240
2.600.937
2.329.209
140.301
73.247
48.971
10.604
5.135
42.143
8.710
5.883.497

Reserveret regionalskoler
Samrådsfunktion
Budgetramme
*Tidligere DOF Gentofte. Der indstilles til en procentfordeling svarende til udmeldingen for 2018 (48.000 kr.)

10,54%
43,91%
39,33%
2,37%
1,24%
0,83%
0,18%
0,09%
0,71%
0,81%
100,00%

Indstilling til
undervisningstilskud 2019
(90+10
procentpuljen)
669.621
2.790.024
2.498.540
150.501
78.572
52.531
11.375
5.508
45.206
51.490
6.353.369
500.000
12.000
6.865.369
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Fordelingstal for lokaletilskud 2019
Gentofte Kommune, Økonomi

Lokaleudgifter 2019
Oplysningsforbund

Ydelsesdækning 2019

Afholdte lokaleudgifter Fordelingstal er
2017
baseret på afholdte
lokaleudgifter i 2017

Kr.
AOF
FOF Gentofte
FOF København
Ryg- og yogaskolen
Gigtskolen
LOF Gentofte
I alt

Procent
1.005.972
2.266.368
1.555.722
47.890
6.900
0
4.882.851

20,60%
46,41%
31,86%
0,98%
0,14%
0,00%
100,00%

Det vedtagne budget Udbetalte beløb vedr.
reduceres med
ydelsesdækning 2017
lovbundne udgifter til
ydelsesdækning.
Indstilling til
fordeling 2019:
Udbetales à conto
457.220
1.030.077
236.087
707.084
21.381
21.766
3.136
109.938
0
20.781
2.219.283
388.187

Budget for lokaletilskud 2019 udgør: 2.568.774 kr. (2.234.834 kr. eksklusive moms).
Momsprocent: 14,9425

Den prisfremskrevne
timetakst er i 2019
beregnet til 214 kr.
Indstilling til
fordeling 2019:
Udbetales jf. bilag
245.625
22.245
0
60.000
21.621
349.491
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Et aktivt og varieret fritidsliv til alle
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2019-2024

Vision
I Gentofte Kommune vil vi




Sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af
fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse
Sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode faciliteter og vilkår for både
foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter
Skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og
foreninger.

Hvem er vi?
Vi er det folkeoplysende områdes aktører i Gentofte Kommune. Som politikere, borgere, foreninger,
institutioner og oplysningsforbund har vi alle en ambition og passion for fortsat at udvikle de
folkeoplysende aktiviteter.

Politikkens opbygning
Politikken er bundet sammen af en vision for det samlede område. Under visionen er
folkeoplysningen grupperet i tre fokusområder defineret ved særlige kendetegn. For hvert af de tre
områder er der formuleret målsætninger, som tilkendegiver en retning og prioritering af arbejdet
med folkeoplysning i Gentofte Kommune frem mod 2024.

Kendetegn og målsætninger
DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB





KENDETEGN
Vi har et fritidsliv med mange muligheder
for organisering, som bidrager til
sammenhængskraft og aktiv deltagelse i
lokalsamfundet.
Vi har fritidstilbud med stærke frivillige
miljøer, der inkluderer, engagerer og
fremmer meningsfulde fællesskaber

MÅLSÆTNINGER
Vi vil øge synligheden af aktiviteter, der
skaber fællesskab og involvering inden for
det folkeoplysende område
Vi vil gøre det nemmere at blive og være
frivillig, samt øge anerkendelsen af det
frivillige arbejde





MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET





KENDETEGN
Vi har et rigt fritidsliv med et bredt
udvalg af tilbud og aktiviteter, der
favner forskellige interesser og
niveauer.
Vi har fritidstilbud, der er åbne og
anerkendende og fremmer glæde og
livskvalitet for alle.




MÅLSÆTNINGER
Vi vil skabe miljøer, hvor der er plads til
alle uanset evner og behov
Vi vil øge deltagelsen af borgergrupper,
som er underrepræsenteret i vores
fritidsmiljøer

NYSKABELSE OG SAMARBEJDE



KENDETEGN
Vi udvikler sammen og skaber nye tilbud,
der inspirerer til livslang læring.






MÅLSÆTNINGER
Vi vil etablere nye former for
organiseringer, samarbejder og
partnerskaber inden for det
folkeoplysende område
Vi vil etablere og forankre nye aktiviteter,
der øger alsidigheden i vores fritidstilbud
Vi vil videreudvikle kommunikationen
mellem alle parter

Rammer for det folkeoplysende arbejde
I Gentofte Kommune er de ordninger, som rammesætter det folkeoplysende arbejde, udarbejdet af
Folkeoplysningsudvalget ud fra Folkeoplysningsloven og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Her
følger en oversigt over hvilke ordninger, der sætter rammerne:









Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning er beskrevet i ”Retningslinjer for tilskud til
den folkeoplysende voksenundervisning”.
Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger er beskrevet i
”Gentofteordningen”.
Puljer på det folkeoplysende område er beskrevet på Gentofte Kommunes hjemmeside.
De økonomiske rammer for folkeoplysning i Gentofte Kommune besluttes af
Kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget har hørringsret i forhold til vedtagelse af
Gentofte Kommunes budget.
Retningslinjer for fritagelse for deltagerbetaling, hvor særlige økonomiske forhold gør sig
gældende er beskrevet på Gentofte Kommunes hjemmeside.
Retningslinjer for oprettelse af hold med begrænset optag er beskrevet på Gentofte
Kommunes hjemmeside.
Kommunale lokaler fordeles efter en klar prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Aktiviteter på skoler i forbindelse med elever
Børn og voksne med handicap
Børn og unge (foreninger/institutioner med medlemmer under 25 år)
Voksne (oplysningsforbund/aftenskoler)
Foreninger og firmaidræt med kun få deltagere under 25 år
Voksenundervisning og firmaidræt med ingen deltagere under 25 år.

Fordelingen af svømmehaller, skøjtehaller, idrætshaller samt udendørs boldbaner fordeles af
et facilitetsudvalg med fire underudvalg. Gymnastiksale og skolelokaler fordeles centralt.

Læs mere på www.gentofte.dk

Udvikling og partnerskaber
Partnerskaber
Gentofte kommune har en lang tradition for samarbejde og partnerskaber med andre kommuner,
institutioner, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. Gennem det forpligtende
samarbejde og den kombinerede indsats, for at opnå fælles mål, skabes resultater og produkter af
høj værdi, for en bred skare af målgrupper.
Også inden for det folkeoplysende område er der god erfaring med stærke partnerskaber mellem
mange aktører som kan forene kræfter i indsatser med fælles formål. Området skal fortsat være en

arena for samskabelse, både i konkrete projekter og i udvikling af nye måder at arbejde eller
organisere sig på. De gode fritidstilbud skabes i fællesskab mellem parter, der har en vision og vil
gøre en forskel for andre.
Der er mange måder at etablere partnerskaber og samarbejder på og for at understøtte den
fortsatte udvikling, er det også muligt at søge støtte til nye tiltag gennem puljer inden for det
folkeoplysende område.

Samspil med selvorganiserede
Folkeoplysningspolitikken understøtter samspillet mellem den folkeoplysende virksomhed og
selvorganiserede aktiviteter. Gentofte Kommune har allerede gode erfaringer med at samarbejde
med selvorganiserede borgere om udvikling og forankring af fritidsaktiviteter. Selvorganiserede
aktiviteter fanger ofte andre brugergrupper end de organiserede aktiviteter, og bidrager dermed til
at udvide mulighederne for et aktivt fritidsliv. For at understøtte ovenstående er er flere puljer på
det folkeoplysende område åbne for selvorganiserede ansøgere. Læs mere på www.gentofte.dk

Afgrænsning af aktiviteter
Folkeoplysningsvirksomheden i Gentofte Kommune udføres i henhold til folkeoplysningsloven, og
dækker aktiviteter, der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab samt styrker den
enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet. Aktiviteterne kan ske i regi af oplysningsforbund, foreninger, spejdere og i
selvorganiserede grupper.

Sammenhæng og medindflydelse
Samspil med øvrige politikområder
Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, der
beskrives i følgende politikker og visioner:





En ung politik, der blandt andet beskriver hvordan unge skal have mulighed for at være en del
af rummelige fællesskaber.
Handicappolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for fritidstilbud til
alle og aktiv samfundsdeltagelse med udgangspunkt i borgere med handicap.
Idræts- og bevægelsespolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for
idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsaktiviteter samt idrætsfaciliteter.
Integrationspolitikken, der blandt andet beskriver kommunens rolle i forhold til at styrke
flygtninge og indvandreres aktiviteter og deltagelse i det forpligtende fællesskab.




Sundhedspolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for KRAMfaktorerne.
Visionerne ”Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden” og ”Læring uden Grænser”, der
blandt andet beskriver børns ret til alsidig udvikling, gennem en bred vifte af tilbud, herunder
fritid- og foreningsliv.

Brugerinddragelse
Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune arbejder med at sikre dialog og skabe rum for
udvikling af folkeoplysningen igennem aktiv repræsentation af oplysningsforbund, foreninger,
handicaporganisationer, ældresagen og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.
Valg, sammensætning, konstituering m.v. af Folkeoplysningsudvalget, samt kompetencer delegeret
til Folkeoplysningsudvalget fremgår af ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget”.

Bagom Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er skabt af borgere og politikere i kommunen. I arbejdet
med politikken fremkom mange konkrete input og idéer, der danner grundlag for et
inspirationskatalog, som vil blive anvendt i arbejdet med politikken. Formålet er, at bidrage til
borgernes demokratiforståelse og medborgerskab, frivillige indsats samt livslange læring.
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med 2024.
Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og mål, som er 6-årige.
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. Den er et redskab for
kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at realisere visioner og indsatser.
HAR DU NYE IDÈER?
Du er som borger eller aktiv i Gentofte Kommune altid velkommen til at indsende nye idéer,
opfordringer eller forslag, der kan omsætte politikken til konkrete handlinger.
KONTAKT
Fritid
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Email: fritid@gentofte.dk
Telefon: 3998 5011
Foto:
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Tilskudsordning til foreninger med
medlemmer under 25 år
Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Gentofte Kommune.

Gentofte-ordningen






Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter den 20. september 2001
Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. oktober 2001.
Vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2001.
Øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i
Folkeoplysningsudvalget.
Øvre grænse udbetaling af medlemstilskud vedtager 9. marts 2011 i Kultur- og
Fritidsudvalget.

Øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i Folkeoplysningsudvalget.
Øvre grænse udbetaling af medlemstilskud vedtager 9. marts 2011 i Kultur- og Fritidsudvalget.

Årets handlingsplan for det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde:












01.01-31.12 Lokaleansøgning indsendes for perioden 1. sep. indevær. år til 31. maj komm.
år
01.03 Ansøgning til Gentofte-ordningen indsendes
01.03 Ansøgning om lokaletilskud for regnskabsåret indsendes
Ansøgning om deltagelse i Aktiv Sommer indsendes
Tilskud iht. Gentofte-ordningen udbetales
Tilsagn udsendes om lokaleudlån i perioden 1. sep. indevær. år til 31. maj komm. år.
01.05-01.08 Lokaletilskud iht. Folkeoplysningsloven udbetales
Tilskud til deltagende foreninger i Aktiv Sommer udbetales
Ansøgning om deltagelse i Aktivt Efterår indsendes
Tilskud til deltagende foreninger i Aktivt Efterår udbetales
01.11 Sidste frist for indsendelse af "lokaleseddel" til skolerne – oplysning om igangsætning
af aktivitet i gymnastiksal

Regler for ydelse af støtte til aktiviteter i henhold til
Folkeoplysningloven i Gentofte Kommune
Gennem tilskud fra Gentofte-ordningen ønsker Gentofte Kommunalbestyrelse med udgangspunkt i
aktiviteten og i det forpligtende fællesskab


at styrke folkeoplysningen i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og dermed
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret
i samfundslivet





at sikre foreningerne en økonomisk ramme, som giver mulighed for at tilbyde et bredt udbud
af fritidsaktiviteter til børn og unge under 25 år
at tilstræbe et højt kvalitetsniveau i fritidsaktiviteterne gennem tilskud til leder- og
instruktøruddannelse
at sikre at de enkelte foreninger får anvist egnede ledige offentlige lokaler og udendørs
anlæg til rådighed for foreningernes aktiviteter

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og
samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Frivillige folkeoplysende foreninger, som ønsker at få anvist ledige egnede offentlige lokaler og
anlæg, skal søge sig godkendt efter vedlagte retningslinier.
Tilskud i henhold til Gentofte-ordningen ydes til frivillige folkeoplysende foreninger, som er
hjemmehørende i Gentofte Kommune og driver deres aktiviteter herfra.
Foreningen skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,
tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,
have en bestyrelse
være demokratisk opbygget
bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
være hjemmehørende i Gentofte Kommune
have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering om foreningen har en sådan tilknytning
til Gentofte Kommune, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende i kommunen.
Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven.
Endvidere skal foreningen give deltagerne eller medlemmerne indflydelse på foreningens ledelse.
Et eventuelt overskud ved foreningens virksomhed må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og
den må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

Ordningens midler fordeles en gang årligt til nedenstående
formål:






Tilskud til foreningerne under gruppe 1:
(Børne- og Ungdomsfilmklubben, Rygård Fritidsforening, Busses Musikskoler og
Bernadotteskolens Fritidsforening.)
Tilskud til foreninger under gruppe 2:
(Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger)
Tilskud til lederuddannelse
Tilskud til interesseorganisationerne (SIG og BUS)

Støtte til foreninger

Foreninger vil efter nedenstående regler kunne opnå tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25
år.

Støtteberettigede foreninger
Støtteberettigede er foreninger, der afholder aktiviteter for børn og unge og gennem disse aktiviteter
giver børn og unge i Gentofte Kommune mulighed for interessebetonet kammeratligt samvær i
deres fritid.
Foreninger med aktiviteter, der kan karakteriseres som fritids-og ungdomsklubvirksomhed eller
som kan opnå væsentlig støtte efter andre ordninger, er ikke støtteberettigede.

Foreningen skal have fast tilhørsforhold til Gentofte
Kommune
Støtteberettigede foreninger skal være hjemmehørende i Gentofte Kommune.
Tilhørsforholdet skal fremgå af den enkelte forenings vedtægter og ved den geografiske placering af
dens primære aktiviteter.
Foreningens aktiviteter skal stå åben for alle børn og unge under 25 år indenfor de begrænsninger
aktiviteterne i sig selv frembyder.
Det vil sige, at alle støtteberettigede foreninger skal offentliggøres i på kommunens hjemmeside
under foreningsoversigten.
Støtteberettigede foreningers vedtægter skal have bestemmelser om generalforsamling, valg af
bestyrelse, regnskab og revision, og der må ikke være begrænsninger i medlemmernes indflydelse
på foreningens ledelse.

En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde
oplysninger om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foreningens formål
Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Foreningens hjemsted
Betingelser for medlemskab
Tegningsret for foreningen
Procedure for vedtægtsændringer
Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Gruppe 1
Hvert år afsættes en pulje som fordeles til foreningerne: Børne- og Ungdomsfilmklubben, Rygårds
fritidsforening, Bernadotteskolens Fritidsforening og Busses Musikskole.

Folkeoplysningsudvalget fordeler hvert år puljen imellem de indkomne ansøgninger fra
foreningerne i forhold til tilskuddets størrelse det foregående år sammenholdt med antal
medlemmer/indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i seneste regnskabsår.

Gruppe 2
Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger modtager et grundtilskud på 36 kr. pr.
medlem under 25 år med undtagelse af de foreninger der er nævnt i gruppe 1.
Herefter fordeles den resterende pulje til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger i
forhold til indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i seneste regnskabsår.
Foreninger indgår kun i fordelingen, når aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling
overstiger et mindstebeløb på 200 kr. pr. år. Mindstebeløbet reguleres i januar hvert år inden
fordelingen i overensstemmelse med pris- og omkostningsudviklingen.
Foreninger, der afholder aktiviteter for handicappede, indgår i fordelingen med det tredobbelte af
kontingentindbetalingen for de handicappede deltagere uanset alder.
Det gennemsnitlige tilskud pr. medlem under 25 år kan højest udgøre 2/3 af den gennemsnitlige
kontingentindbetaling for medlemmer under 25 år i den enkelte forening.
Øvre grænse for medlemstilskud
For udbetaling fra 2012 sættes den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. medlem under 25
år under Gentofte-ordningens gruppe 2 til 750 kr.

Ansøgning
Ansøgningsskemaer udsendes automatisk medio januar hvert år til de foreninger, der modtog
tilskud året før.
Ansøgning indsendes til Kultur, Unge og Fritid ved Fritidsafdelingen.
Frist for indsendelse af ansøgning om støtte meddeles offentligt.
Ansøgningen skal være modtaget rettidigt for at kunne indgå i tildelingen af tilskud.
Foreningen skal, sammen med ansøgningerne, indsende deres seneste reviderede regnskab
underskrevet af formand, kasserer og revisor, som skal indeholde det udbetalte tilskud, der er
modtaget året før, oplysning om evt. ændringer i foreningens vedtægter samt oplysning om
sammensætningen af bestyrelsen. Revisors påtegning af regnskabet er i henhold til kommunens
instruktion.

Regnskab
Der skal aflægges regnskab for modtagne tilskud, herunder dokumentation for antallet af
medlemmer og deres kontingentindbetaling.

Foreningerne skal i deres regnskab have anført hvor meget, der er indbetalt i kontingent for
medlemmer under 25 år. Dette skal være en separat post under kontingentindbetalinger i
regnskabet.
Tilskud, der ikke er anvendt som ansøgt, skal tilbagebetales.
Foreningen, der netop er blevet optaget under Gentofte-ordningen, skal de 2 første år de modtager
støtte indsende en årlig beretning om deres foreningsaktiviteter og foreningsvirksomhed.

Udbetaling
Tilskuddet ydes for et år ad gangen.
Udbetaling finder sted, snarest efter at folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningerne, dog
senest den 1. maj.

Tilskud til interesseorganisationer – SIG og BUS
De støtteberettigede foreningers lokale interesseorganisationer - SIG (Sammenslutningen af
idrætsforeninger i Gentofte Kommune) BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i
Gentofte Kommune -) skal for at være tilskudsberettigede virke til fremme for samarbejdet mellem
foreningerne og Gentofte Kommune. Organisationerne skal desuden være repræsentative for de
støtteberettigede foreninger.

Støtte til uddannelse
Støtteberettigede foreninger vil kunne opnå tilskud til uddannelse af ulønnede ledere.
Idrætsforeninger og andre foreninger kan søge efter nedenstående regler.
For at komme i betragtning med hensyn til tilskud, må den pågældende leder være i en ungdomseller idrætsforening eller anses for et lederemne.
Forvaltningen vurderer ikke nødvendigheden for en leder i at komme på kursus, men overlader
denne afgørelse til formanden eller kassereren.
En af disse personer skal således underskrive ansøgningen.
Desuden skal nedenstående betingelser være opfyldt:


Tilskud ydes kun til kurser afholdt inden for landets grænser.

Ansøgningen skal fremsendes og forvaltningen skal have givet tilsagn inden kursets afholdelse.
Hvis ansøgningen modtages efter kursets afholdelse, gives der afslag.
Der skal på ansøgningen være oplyst dato for kurset, kursets emne, hvor det finder sted samt
oplysning om navn på personer, der skal deltage.

Tilskuddet udbetales først efter at vedkommende kursus er afholdt mod fremlæggelse af
dokumentation for kursusafgift samt befordringsudgifter.
Såfremt dokumentationen ikke er fremsendt inden 1. måned efter kursets afholdelse bortfalder
tilskuddet.
Tilskuddet udbetales til foreningens kasserer.
Tilskud til spejderorganisationerne administreres af B.U.S. (Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd i Gentofte Kommune).
Ansøgninger om tilskud fra disse grupper sendes således til gruppens nærmeste BUS-repræsentant
og forvaltningen udbetaler herefter tilskud til lederuddannelse på foranledning af en opgørelse fra
BUS.
De overordnede regler for tilskud til lederuddannelse for spejderorganisationer er de samme som for
idrætsforeninger og andre foreninger.

Administration
Disse regler administreres af folkeoplysningsudvalget.

Ikrafttrædelse
Disse regler for tilskud har virkning fra den 1. januar 2002 og kan til enhver tid ændres efter
kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Dokument Navn:

Ansøgning om godkendelse.pdf

Dokument Titel:

Ansøgning om godkendelse

Dokument ID:

2476906

Placering:

Emnesager/Foreningen
Herredsvej/Dokumenter

Dagsordens titel

Foreningen Herredsvej, godkendelse af
folkeoplysende forening

Dagsordenspunkt nr

8

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

3

Dette dokument blev genereret af

Herredsvej Forening

Økonomi og budget for 2018/2019:
Kontingent indbetalinger:
Udgifter:
Resultat:

250kr
0kr
250kr

Kassebeholdning:

250kr

Ydereligere medlemsindbetalinger kan forventes.
Der er som udgangspunkt ikke budgetteret med nogle udgifter, og derfor er ovenstående budget
meget simpelt.
Der forventes ikke at blive ansøgt om tilskud fra kommunen for medlemmer under 25 år.
————————————————————————————————————
Navne og addresseliste på bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Marc Bruun - Herredsvej 48, 2820 Gentofte
Næstformand: Torben Kvist - Herredsvej 51, 2820 Gentofte
Kasserer: Sara Henriksson - Herredsvej 43, 2820 Gentofte
Menig medlem: Rasmus Kronholm - Herredsvej 57b, 2820 Gentofte
Menig medlem: Line Haukrogh - Herredsvej 35, 2820 Gentofte
Uafhængig revisor: Lars Groth - Herredsvej 34, 2820 Gentofte
————————————————————————————————————
Antal aktive medlemmer:
5 børn under 25 år
Alle medlemmer er hjemhørende i Gentofte kommune

————————————————————————————————————
For yderligere oplysninger, kontakt venligst formanden, Marc Bruun på 30752819 eller på
marcbruun@gmail.com

Mvh
Marc Bruun
Formand
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Søren Bang Nielsen <sorenbangnielsen@gmail.com>
8. oktober 2018 11:49
Christian Madsen (chm)
Re: Blossom Project - ansøgning om godkendelse som aftenskole
Blossom budget - 2018.pdf; Deltagerliste Blooming Room 2018.pdf; Bestyrelsen i
Blossom sept 2018.pdf; vedtægter blossom med ændringer 16.september 2018
_underskrevet.pdf; Ekstraordinær generalforsamling i Blossom_underskrevet.pdf

Hej Christian,
hermed de ønskede dokumenter.
Ifht. Indtægter/udgifter så får vi dækket udgifterne ved donationer fra fonde og
private.
Ifht. Medlemstallet, så er vi. pt. 5 betalende medlemmer, hvoraf 4 er bosiddende i
Gentofte kommune.
Mvh,
Søren Bang Nielsen
Blossom
Den fre. 28. sep. 2018 kl. 13.34 skrev Christian Madsen (chm) <chm@gentofte.dk>:
Kære Søren

Tak for de reviderede vedtægter, som nu lever op til folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav.

Jeg har gennemgået alle sagens dokumenter endnu en gang, og med henblik på forelæggelse for kommunens
folkeoplysnings af jeres ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning
jeg skal beder jer om, at sende mig:
-

Vedtægterne underskrevet af hele bestyrelsen

-

Referatet af seneste generalforsamling underskrevet af formand og referent

-

Et aktuelt budget med både udgifter og indtægter

-

En aktuel oversigt over bestyrelsesmedlemmerne

-

Oplysning om det aktuelle medlemstal af foreningen

-

Oplysning om det aktuelle antal kursister

Mange hilsner
1

Christian Madsen
Chefkonsulent vedr. idræt, fritid og handicap
Kultur, Unge og Fritid
Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Dir.: 39 98 50 51
Afdelings e-mail: fritid@gentofte.dk
Sikker mail: Gentofte@gentofte.dk
Send Digital Post til Gentofte Kommune
Betjen dig selv på Genvej via computer eller smartphone
Find information på www.gentofte.dk

Sådan behandler vi dine oplysninger
Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger om dig, sørger vi for, at oplysningerne behandles i
overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav. Læs om kommunens behandling af personoplysninger
og dine rettigheder her: http://www.gentofte.dk/Databeskyttelse

Fra: Søren Bang Nielsen [mailto:sorenbangnielsen@gmail.com]
Sendt: 28. september 2018 12:29
Til: Christian Madsen (chm) <chm@Gentofte.dk>
Cc: Tine Juel Christensen <tine@blossom-project.org>; Kasper Thorlak (kast) <KAST@Gentofte.dk>; Lena Kjelfred
(lkj) <lkj@Gentofte.dk>
Emne: Re: Blossom Project - ansøgning om godkendelse som aftenskole

Kære Christian,

som lovet er her Blossoms reviderede vedtægter.
Skriv endelig hvis du/i har spørgsmål eller kommentarer.

Mvh,
2

Søren Bang Nielsen

Den man. 27. aug. 2018 kl. 13.31 skrev Christian Madsen (chm) <chm@gentofte.dk>:
Kære Tine

Jeg skal hermed kvittere for Blossom Projects ansøgning om godkendelse som aftenskole (Forening vedr.
folkeoplysende voksenundervisning) i Gentofte Kommune.

Jeg har gennemgået jeres ansøgning, og jeg kan på dette grundlag vurdere, at I overordnet set lever op til
folkeoplysningslovens regler for folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Der er dog et par ting i vedtægterne, som I er nødt justerede, nemlig:
1) §4.3, som fastsætter, at direktøren også er medlem af bestyrelsen kan ikke accepteres.
Man kan således være uvildig i forhold til ansættelse af sig selv og ej heller i forhold til vurdering af sin egen
indsats.
§4.3 skal derfor slettes.
2) Vedtægterne skal beskrive, at deltagerne/kursisterne skal have mulighed for at blive valgt til bestyrelsen,
f.eks. ved at der ifm. den årlige generalforsamling reserveres en plads til en sådan repræsentant, hvis en sådan
kan findes.
I skal derfor indarbejde en §, som fastsætter dette
3)

§1.3 er ikke en vedtægtsbestemmelse, og §1.3 bør derfor udelades.

Næst skridt er, at I sender mig reviderede vedtægter i henhold til disse bemærkninger.

Når jeg har modtaget de reviderede vedtægter, vil jeres ansøgning om godkendelse, som folkeoplysende forening,
der tilbyder voksenundervisning, blive forelagt for kommunens folkeoplysningsudvalg med henblik på, at udvalget
kan træffe beslutning om at godkende jer. Dette vil kunne ske på Folkeoplysningsudvalgets møde den
31/10/2018, såfremt jeg modtager de reviderede vedtægter senest den 1/10/2018.

Med henblik på, at I kan komme i betragtning til lokaler og tilskud for den kommende sæson, skal jeg bede jer om
at udfylde bilag 1 og bilag 2 i henhold til Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud til folkeoplysende
voksenundervisning. Både vejledning og bilag kan findes her:
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Tilskud-og-retningslinier-for-foreninger/Tilskud-tiloplysningsforbund
Fristen for at udfylde disse to skemaer er 1/9/2018. Jeg har dog allerede varskoet Kasper Thorlak, som håndterer
3

ansøgninger om tilskud og Lena Kjelfred, der håndterer ansøgninger om lokaler, om at jeres ansøgning om
godkendelse som folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er i proces. Kasper og
Lena er endvidere cc.: på denne mail.

Med venlig hilsen
Christian Madsen
Chefkonsulent vedr. idræt, fritid og handicap
Kultur, Unge og Fritid

Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Dir.: 39 98 50 51
Afdelings e-mail: fritid@gentofte.dk
Sikker mail: Gentofte@gentofte.dk
Send Digital Post til Gentofte Kommune
Betjen dig selv på Genvej via computer eller smartphone
Find information på www.gentofte.dk

Støt Gentofte UNICEF By 2018 på Mobilepay 60107613 – læs mere på www.unicefby2018.dk

Se mere her

Fra: Tine Juel Christensen [mailto:tine@blossom-project.org]
Sendt: 26. august 2018 20:02
Til: Christian Madsen (chm) <chm@Gentofte.dk>
Cc: Søren Bang Nielsen <sorenbangnielsen@gmail.com>
Emne: Fwd: Svar på lån/leje af lokaler - Blossom Project
4

Hej Christian

Tak for mødet i fredags. Vi har læst oplysningsloven grundigt, og vi gensender hermed vores ansøgning om at blive
godkendt som aftenskolen ifølge oplysningsloven. Samtidig søger vi om lokaler til afholdelse af vores undervisning
med start i uge 38.

Jeg håber, at det betyder, at vi kan forhåndsgodkendes til at komme med på lokale-listen, idet kurset starter den
18. september, hvorfor jeg sender ansøgningen direkte til dig. Nedenfor og vedlagt finder du den ønskede
dokumentation.
Der er tale om folkeoplysende voksenundervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter på Blossom’s 13 ugers
kursus, som kommer til at køre 2 x årligt. Hvor der vil blive opkrævet deltagerbetaling, som vil blive fastsat
forinden kursusstart.

For uddybelse af formålet efter Folkeoplysningslovens kapitel 4, paragraf 7 stk. 1 henvises til projektbeskrivelsen
for kurset.

Kursus start: uge 38
Kursus slut: uge 50
Ønskede dage og tid:
Tirsdage: kl 16.30 - 19.00
Torsdage: kl. 16.30 - 19.00
Lokalerne på Hellerup 22 ville opfylde vores behov:
Tirsdage: Teatersalen med tilhørende lærerværelse
Torsdage: Det store køkken med det tilhørende mødelokale

Derudover vil vi gerne, hvis det er muligt, låne biblioteket d. 11., 12. eller 13. i uge 37, fra kl 17-20, hvor vi skal
afholde kursus for de frivillige der skal undervise på projektet.
Indholdet på aftenundervisningen er:
Tirsdage: Yoga og sundhed og Livshistoriefortælling og Tema tirsdag, der kommer til at bestå af oplæg fra
forskellige organisationer, virksomheder, inspirerende kvinder, samt skiftende med andre indslag udefra.

Torsdage: Syning/Tekstil og madlavning/ernæring

I det fald det ikke er muligt at imødekomme ovenstående dage, kan vilkårlige dage bruges fra mandag til torsdag,
men lokaleønske (Teatersal plus lærerværelse samt køkken) og tidsramme (16.30 - 19.00) er som ovenstående.
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Her er oplysninger i forbindelse med ansøgningen om godkendelse som aftenskolen ifølge oplysningsloven i
kommunen:



Referat af stiftende generalforsamling (vedlagt)



Foreningens vedtægter (vedlagt)



Budget for 2018 (vedlagt)



Navne- og adresseliste for samtlige bestyrelsesmedlemmer (vedlagt)



Revisor: Jahn Thorup, Statsautoriseret revisor, Århusgade 88, 5. sal 2100 København Ø



Antal aktive/betalende medlemmer: 6, ingen medlemmer under 25 år.



Over halvdelen af de betalende bor i Gentofte Kommune

På forhånd tak for behandling af ovenstående.
Mvh

Tine Christensen l stifter
_____________________________
Blossom Project
tinec@blossom-project.org
American Phone: +1 415-259-1057
Danish Phone: +45 41402737
LinkedIn
Blossom-Project.org
Blossom - Facebook l Blossom - Instagram

Right-click here to download pictures. To help
protect your privacy, Outlook prevented automatic
download of this picture from the Internet.
https://lh4.googleusercontent.com/QoBwgAt2ssB5V
kY0zYj_OZPZD0Bfm_0dlYW0UpxmIIov9dPaRnw3M
MZr696xZbo425GcH8AOZGIGP6gRnZUnUwLc6YJGcZ8
WO7tVdkoocDGOB1i60e5MLcQv2aShb19ttkb8bOY
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Blossom budget 2018

Antal i time, stk, km Sats pr. time, stk, km Samlet udgift

Administration, Årlig
Frivillig forsikring

-

1.500 kr.-

Telefon

-

3.600 kr.-

PR/annoncering/print

-

2.000 kr.-

202 kr.- -

4.035 kr.-

Revisionsudgifter

-

6.000 kr.-

I alt

-

17.135 kr.-

Transport udgifter frivillige

20 -

Engangssudgift:
Yoga måtter

12 -

400 kr.- -

4.800 kr.-

Yogablokke (kork/skum)

12 -

138 kr.- -

1.656 kr.-

Yoga tæpper

12 -

100 kr.- -

1.200 kr.-

Indhold til øjenpuder

12 -

20 kr.- -

240 kr.-

5 -

1.000 kr.- -

5.000 kr.-

-

6.390 kr.-

500 kr.- -

500 kr.-

-

19.786 kr.-

Anskaffelse af symaskiner, 5 stk.
Anskaffelse af køkkenudstyr
Printer

1 -

I alt engangsudgift
Madlavning
Råvarer - beregning
700g kød/fisk ca. 150.kr

14 -

150 kr.- -

2.100 kr.-

1400 kulhydrat (ris. kartofler, linser, bulgur
osv.) ca. 100 kr.

14 -

100 kr.- -

1.400 kr.-

Resten (grøntsager,mælkeprodukter,
krydderier,oa.) ca. 800 kr.

14 -

800 kr.- -

11.200 kr.-

Andet

-

1.500 kr.-

I alt

-

16.200 kr.-

12 -

400 kr.- -

4.800 kr.-

7 -

33 kr.- -

231 kr.-

Målebånd

12 -

10 kr.- -

120 kr.-

Fingerbøl

12 -

13 kr.- -

156 kr.-

6 -

15 kr.- -

90 kr.-

Sytråd

10 -

14 kr.- -

140 kr.-

Synåle

3 -

20 kr.- -

60 kr.-

Linealer

5 -

100 kr.- -

500 kr.-

Mønsterpapir

5 -

105 kr.- -

525 kr.-

Andet materiale

-

1.000 kr.-

I alt

-

7.622 kr.-

Syning
Stof
Knappenåle

Kridt

Livshistorie
Notesbøger

12 -

Tegne/male

12 -

Kollage/pap

12 -

Billedealbum

12 -

I alt

20 kr.- 215 kr.- -

240 kr.2.580 kr.-

125 kr.- 23 kr.- -

1.500 kr.-

-

4.590 kr.-

13 kr.- 105 kr.- -

150 kr.-

270 kr.-

Afslutning
Diplomer

12 -

T-shirts

12 -

Blossom taske

15 -

Billedbog

1.260 kr.-

12 -

50 kr.- 125 kr.- -

1.500 kr.-

305 -

282 kr.- -

3.660 kr.-

Folder

1 -

250 kr.-

Plakat

1 -

250 kr.- 250 kr.- -

500 kr.-

100 kr.- 150 kr.- -

1.000 kr.-

-

2.500 kr.-

75 kr.- 150 kr.- -

900 kr.-

I alt

750 kr.-

Infostand

I alt

250 kr.-

Undervisningsmateriale
Litteratur

10 -

Undervisningsmapper

10 -

I alt

1.500 kr.-

Frivilligpleje
Mødeforplejning

12 -

Undervisningstrøjer med Logo

10 -

Frivilligafslutning

30 -

Blomst til oplægsholdere

13 -

1.500 kr.-

100 kr.- 100 kr.- -

3.000 kr.-

I alt

-

6.700 kr.-

Samlet udgift

-

78.693 kr.-

1.300 kr.-

Deltagerliste Blooming Room

Navn
Zahida
Noa
Julan
Melete
Rajinder
Mayrna
Samira
Ayla
Najah
Mia
Halina

Bestyrelsen i Blossom
Formand: Søren Bang Nielsen - Henningsens Allé 2B, 2900 Hellerup
Næstformand: Mia Tardini - Hartmannsvej 77, 1, 2920 Charlottenlund
Kasserer: Maiken Larsen - Valby (hemmelig adr.)
Bestyrelsesmedlem: Mette Bøgh Jørgensen - Haraldsgade 17B, 4th, 2200
København N
Bestyrelsesmedlem: Lars Jensen - Callisensvej 35, 2900 Hellerup
Bestyrelsesmedlem: Maria Elbrønd – Henningsens Allé 2B, 2900
Hellerup
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§ 1. Grundlag
1.1.Foreningens navn er Blossom.
1.2. Blossom er hjemmehørende i Gentofte Kommune. Foreningen er lokalt forankret i Gentofte, men har et
landsdækkende sigte.

§ 2. Formål
2.1. Blossom er en uafhængig non-profit forening.
2.2. Blossoms formål er at skabe respekt, værdighed, synlighed og inklusion for udsatte kvinder. Gennem innovative projekter,
som giver udsatte kvinder troen og styrken til at foretage positive forandringer i deres liv.
Under dette formål hører aktiviteter, der har til sigte:
-

At fremme indvandrer- og flygtningekvinders integration, gennem aktiviteter der styrker kvindernes netværk
og troen på egen styrke, herunder at skabe et lærings- og udviklingsrum, hvor danske, indvandrer- og
flygtningekvinder kan være sammen i åbne og trygge omgivelser, hvor der er respekt for det enkelte individs
livssituation

-

Gennem netværksaktiviteter at støtte udsatte kvinder ved at øge deres kompetencer, så de på sigt har bedre
mulighed for at komme i beskæftigelse, samt at understøtte indkomstgenererende aktiviteter, der støtter
kvinderne i deres udvikling og selvstændighed.

-

At give kvinderne hygiejnefremmende produkter, der hjælper dem til bedre at styre deres menstruation samt
at opbygge tillidsfulde relationer, så kvinderne vil lade os hjælpe dem med andre støttemuligheder

-

At samarbejde og på anden måde støtte initiativer med samme grundlæggende formål som Blossom

§ 3. Medlemmer
3.1. Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som organisationer/institutioner, som støtter Blossoms
formål. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
3.2. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ikke støtter foreningens idégrundlag og formål, jf. § 1 og 2.
§ 4. Bestyrelsen
4.1. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer, der vælges for to år. Alle
bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Desuden kan vælges op til 2 suppleanter for 1 år.
4.2. En plads i bestyrelsen reserveres til en repræsentant for kursusdeltagere fra vores aftenskolehold. En sådan
repræsentant vælges for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.
4.3. Bestyrelsen vælger et formandskab bestående af formand og næstformand. Formanden skal være blandt de
generalforsamlingsvalgte. Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory Board eller andre arbejdsgrupper, der med reference
til bestyrelsen kan rådgive eller fungere som ad hoc grupper.
4.4. Suppleanter tiltræder når et bestyrelsesmedlem ophører i hvervet eller har længerevarende fravær.
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4.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afgørelser
træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i vedtægterne.
§ 5. Ansvar
5.1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.
Direktøren varetager den daglige ledelse og drift i samarbejde bestyrelsen. Blossom tegnes af bestyrelsesformanden
eller næstformand og mindst ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog give enkeltpersoner fuldmagt til at tegne
foreningen og hæve på de af Blossom tegnede konti. Større økonomiske dispositioner kan kun besluttes med flertal i
bestyrelsen.
§ 6. Ansættelse af direktør og medarbejdere
6.1. Bestyrelsen vælger en direktør, der varetager den daglige drift, og som er direkte ansvarlig overfor
bestyrelsen.
6.2. Medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give direktøren fuldmagt til at ansætte
og afskedige medarbejdere. Ansættelsen skal ske inden for de økonomiske rammer, der er fastsat for foreningen.
6.3. Foreningens aktiviteter skal, i så vid udstrækning som muligt, varetages af frivillige, ulønnede medarbejdere.
§ 7. Generalforsamling
7.1. Generalforsamlingen afholdes hvert år, senest 30. juni, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Budget for indeværende år
Kontingent for næstfølgende år
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
Evt.

7.2. Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel.
7.3. Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
7.4. Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen mindst 2 uger før afholdelse af
generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal opstilles mindst 2 uger inden generalforsamlingen.
7.5. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsen eller ¼ af
foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det skriftligt.
7.6. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, og skal annonceres på
hjemmesiden.
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§ 8. Ændringer
8.1. Til ændring af vedtægterne kræves almindeligt flertal på generalforsamlingen.

§ 9. Nedlæggelse og opløsning
9.1. Blossom kan nedlægges ved beslutning truffet på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen
stemmer for dette. Ved nedlæggelse eller opløsning fungerer den siddende bestyrelse, indtil regnskaberne er
afsluttede, og enhver har fået sit efter gældende lovgivning. Ved foreningens nedlæggelse eller opløsning træffes der
på generalforsamlingen afgørelse om, til hvilke sociale formål eventuelle aktiver skal anvendes, idet foreningens
formål skal tilgodeses.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. juni 2018 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16.
september 2018.
Som dirigent:

__________________________
Søren Bang Nielsen

Lars Jensen

Maria Brandt Rahbek
Mia Elbrønd
Tardini

Maiken Larsen

Mette B. Jørgensen

Ekstraordinær generalforsamling i Blossom
Dato: 16/9-18
Mødested: Online
Referent: Lars Jensen
Referat:

1. Fratrædelse af Tine Christensen i bestyrelsen
a. Tine Christensen fratræder sin post i bestyrelsen.
i. Accepteret.
2. Optagelse af Maria Elbrønd i bestyrelsen
a. Maria Elbrønd stiller op som kandidat til at tage den tomme plads efterladt af Tine.
i. Vedtaget.
3. Der stilles forslag om fjernelse af § 1.3
i. Vedtaget.
4. Der stilles forslag om fjernelse af § 4.3
i. Vedtaget.
5. Der stilles forslag om tilføjelse af en ny paragraf: ’en plads i bestyrelsen reserveres til en
repræsentant for kursusdeltagere fra vores aftenskolehold. En sådan repræsentant vælges for 1 år
ad gangen på den årlige generalforsamling.’
i. Vedtaget.
ii. Nuværende § 4.2 ændres til § 4.3

Referat godkendt d. 17/9-18
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Ekstraordinær generalforsamling i Blossom
Dato: 16/9-18
Mødested: Online
Referent: Lars Jensen
Referat:

1. Fratrædelse af Tine Christensen i bestyrelsen
a. Tine Christensen fratræder sin post i bestyrelsen.
i. Accepteret.
2. Optagelse af Maria Elbrønd i bestyrelsen
a. Maria Elbrønd stiller op som kandidat til at tage den tomme plads efterladt af Tine.
i. Vedtaget.
3. Der stilles forslag om fjernelse af § 1.3
i. Vedtaget.
4. Der stilles forslag om fjernelse af § 4.3
i. Vedtaget.
5. Der stilles forslag om tilføjelse af en ny paragraf: ’en plads i bestyrelsen reserveres til en
repræsentant for kursusdeltagere fra vores aftenskolehold. En sådan repræsentant vælges for 1 år
ad gangen på den årlige generalforsamling.’
i. Vedtaget.
ii. Nuværende § 4.2 ændres til § 4.3

Referat godkendt d. 17/9-18
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§ 1. Grundlag
1.1.Foreningens navn er Blossom.
1.2. Blossom er hjemmehørende i Gentofte Kommune. Foreningen er lokalt forankret i Gentofte, men har et
landsdækkende sigte.

§ 2. Formål
2.1. Blossom er en uafhængig non-profit forening.
2.2. Blossoms formål er at skabe respekt, værdighed, synlighed og inklusion for udsatte kvinder. Gennem innovative projekter,
som giver udsatte kvinder troen og styrken til at foretage positive forandringer i deres liv.
Under dette formål hører aktiviteter, der har til sigte:
-

At fremme indvandrer- og flygtningekvinders integration, gennem aktiviteter der styrker kvindernes netværk
og troen på egen styrke, herunder at skabe et lærings- og udviklingsrum, hvor danske, indvandrer- og
flygtningekvinder kan være sammen i åbne og trygge omgivelser, hvor der er respekt for det enkelte individs
livssituation

-

Gennem netværksaktiviteter at støtte udsatte kvinder ved at øge deres kompetencer, så de på sigt har bedre
mulighed for at komme i beskæftigelse, samt at understøtte indkomstgenererende aktiviteter, der støtter
kvinderne i deres udvikling og selvstændighed.

-

At give kvinderne hygiejnefremmende produkter, der hjælper dem til bedre at styre deres menstruation samt
at opbygge tillidsfulde relationer, så kvinderne vil lade os hjælpe dem med andre støttemuligheder

-

At samarbejde og på anden måde støtte initiativer med samme grundlæggende formål som Blossom

§ 3. Medlemmer
3.1. Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som organisationer/institutioner, som støtter Blossoms
formål. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
3.2. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ikke støtter foreningens idégrundlag og formål, jf. § 1 og 2.
§ 4. Bestyrelsen
4.1. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer, der vælges for to år. Alle
bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Desuden kan vælges op til 2 suppleanter for 1 år.
4.2. En plads i bestyrelsen reserveres til en repræsentant for kursusdeltagere fra vores aftenskolehold. En sådan
repræsentant vælges for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.
4.3. Bestyrelsen vælger et formandskab bestående af formand og næstformand. Formanden skal være blandt de
generalforsamlingsvalgte. Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory Board eller andre arbejdsgrupper, der med reference
til bestyrelsen kan rådgive eller fungere som ad hoc grupper.
4.4. Suppleanter tiltræder når et bestyrelsesmedlem ophører i hvervet eller har længerevarende fravær.
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4.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afgørelser
træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i vedtægterne.
§ 5. Ansvar
5.1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.
Direktøren varetager den daglige ledelse og drift i samarbejde bestyrelsen. Blossom tegnes af bestyrelsesformanden
eller næstformand og mindst ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog give enkeltpersoner fuldmagt til at tegne
foreningen og hæve på de af Blossom tegnede konti. Større økonomiske dispositioner kan kun besluttes med flertal i
bestyrelsen.
§ 6. Ansættelse af direktør og medarbejdere
6.1. Bestyrelsen vælger en direktør, der varetager den daglige drift, og som er direkte ansvarlig overfor
bestyrelsen.
6.2. Medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give direktøren fuldmagt til at ansætte
og afskedige medarbejdere. Ansættelsen skal ske inden for de økonomiske rammer, der er fastsat for foreningen.
6.3. Foreningens aktiviteter skal, i så vid udstrækning som muligt, varetages af frivillige, ulønnede medarbejdere.
§ 7. Generalforsamling
7.1. Generalforsamlingen afholdes hvert år, senest 30. juni, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Budget for indeværende år
Kontingent for næstfølgende år
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
Evt.

7.2. Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel.
7.3. Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
7.4. Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen mindst 2 uger før afholdelse af
generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal opstilles mindst 2 uger inden generalforsamlingen.
7.5. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsen eller ¼ af
foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det skriftligt.
7.6. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, og skal annonceres på
hjemmesiden.
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§ 8. Ændringer
8.1. Til ændring af vedtægterne kræves almindeligt flertal på generalforsamlingen.

§ 9. Nedlæggelse og opløsning
9.1. Blossom kan nedlægges ved beslutning truffet på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen
stemmer for dette. Ved nedlæggelse eller opløsning fungerer den siddende bestyrelse, indtil regnskaberne er
afsluttede, og enhver har fået sit efter gældende lovgivning. Ved foreningens nedlæggelse eller opløsning træffes der
på generalforsamlingen afgørelse om, til hvilke sociale formål eventuelle aktiver skal anvendes, idet foreningens
formål skal tilgodeses.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. juni 2018 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16.
september 2018.
Som dirigent:

__________________________
Søren Bang Nielsen

Lars Jensen

Maria Brandt Rahbek
Mia Elbrønd
Tardini

Maiken Larsen

Mette B. Jørgensen
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Bestyrelsen i Blossom
Formand: Søren Bang Nielsen - Henningsens Allé 2B, 2900 Hellerup
Næstformand: Mia Tardini - Hartmannsvej 77, 1, 2920 Charlottenlund
Kasserer: Maiken Larsen - Valby (hemmelig adr.)
Bestyrelsesmedlem: Mette Bøgh Jørgensen - Haraldsgade 17B, 4th, 2200
København N
Bestyrelsesmedlem: Lars Jensen - Callisensvej 35, 2900 Hellerup
Bestyrelsesmedlem: Maria Elbrønd – Henningsens Allé 2B, 2900
Hellerup
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Blossom budget 2018

Antal i time, stk, km Sats pr. time, stk, km Samlet udgift

Administration, Årlig
Frivillig forsikring

-

1.500 kr.-

Telefon

-

3.600 kr.-

PR/annoncering/print

-

2.000 kr.-

202 kr.- -

4.035 kr.-

Revisionsudgifter

-

6.000 kr.-

I alt

-

17.135 kr.-

Transport udgifter frivillige

20 -

Engangssudgift:
Yoga måtter

12 -

400 kr.- -

4.800 kr.-

Yogablokke (kork/skum)

12 -

138 kr.- -

1.656 kr.-

Yoga tæpper

12 -

100 kr.- -

1.200 kr.-

Indhold til øjenpuder

12 -

20 kr.- -

240 kr.-

5 -

1.000 kr.- -

5.000 kr.-

-

6.390 kr.-

500 kr.- -

500 kr.-

-

19.786 kr.-

Anskaffelse af symaskiner, 5 stk.
Anskaffelse af køkkenudstyr
Printer

1 -

I alt engangsudgift
Madlavning
Råvarer - beregning
700g kød/fisk ca. 150.kr

14 -

150 kr.- -

2.100 kr.-

1400 kulhydrat (ris. kartofler, linser, bulgur
osv.) ca. 100 kr.

14 -

100 kr.- -

1.400 kr.-

Resten (grøntsager,mælkeprodukter,
krydderier,oa.) ca. 800 kr.

14 -

800 kr.- -

11.200 kr.-

Andet

-

1.500 kr.-

I alt

-

16.200 kr.-

12 -

400 kr.- -

4.800 kr.-

7 -

33 kr.- -

231 kr.-

Målebånd

12 -

10 kr.- -

120 kr.-

Fingerbøl

12 -

13 kr.- -

156 kr.-

6 -

15 kr.- -

90 kr.-

Sytråd

10 -

14 kr.- -

140 kr.-

Synåle

3 -

20 kr.- -

60 kr.-

Linealer

5 -

100 kr.- -

500 kr.-

Mønsterpapir

5 -

105 kr.- -

525 kr.-

Andet materiale

-

1.000 kr.-

I alt

-

7.622 kr.-

Syning
Stof
Knappenåle

Kridt

Livshistorie
Notesbøger

12 -

Tegne/male

12 -

Kollage/pap

12 -

Billedealbum

12 -

I alt

20 kr.- 215 kr.- -

240 kr.2.580 kr.-

125 kr.- 23 kr.- -

1.500 kr.-

-

4.590 kr.-

13 kr.- 105 kr.- -

150 kr.-

270 kr.-

Afslutning
Diplomer

12 -

T-shirts

12 -

Blossom taske

15 -

Billedbog

1.260 kr.-

12 -

50 kr.- 125 kr.- -

1.500 kr.-

305 -

282 kr.- -

3.660 kr.-

Folder

1 -

250 kr.-

Plakat

1 -

250 kr.- 250 kr.- -

500 kr.-

100 kr.- 150 kr.- -

1.000 kr.-

-

2.500 kr.-

75 kr.- 150 kr.- -

900 kr.-

I alt

750 kr.-

Infostand

I alt

250 kr.-

Undervisningsmateriale
Litteratur

10 -

Undervisningsmapper

10 -

I alt

1.500 kr.-

Frivilligpleje
Mødeforplejning

12 -

Undervisningstrøjer med Logo

10 -

Frivilligafslutning

30 -

Blomst til oplægsholdere

13 -

1.500 kr.-

100 kr.- 100 kr.- -

3.000 kr.-

I alt

-

6.700 kr.-

Samlet udgift

-

78.693 kr.-

1.300 kr.-
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Blossom – fredag, den 22. juni 2018

Blossom - Stiftende Generalforsamling:
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
Forslag til vedtægter
Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
Forslag til kontingent
Valg af foreningens bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Referat
1.
Søren Bang Nielsen blev enstemmigt valgt som dirigent
2.
Lars Jensen blev enstemmigt valgt som referent
3.
Tine Christensen’s beretning:
Blossom har gennemført sit pilotprojekt ”Blooming Room”, et integrationsprojekt i
Gentofte for flygtningekvinder og kvinder, som er immigreret til Danmark. Det er gået
rigtig fint og mange erfaringer er draget. 13 kvinder startede og 10 har gennemført. Det
som er det overordnede formål med projektet, er at given kvinder styrke og troen på
egen kunnen og være bedre rustet til at møde det danske samfund.
Der ud over, har Blossom i maj måned også delt 170 menstruationstasker ud til Reden
International, Hellebro og kvindeherberget Cafe Klara.
Alle som jeg har rakt ud til, har tilkendegivet at de gerne vil være med i bestyrelsen og
det er jeg virkelig glad for. Det er en stærk bestyrelse, og jeg er sikker på, vi får lavet
noget godt. Vi har derfor besluttet at gå videre med registreringen af Blossom som
forening.
4.
Der var enighed omkring forslaget til foreningens vedtægter, der blev præsenteret af
Søren Bang Nielsen. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.
5.
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Blossom – fredag, den 22. juni 2018
Som forening kommer Blossom til at forsætte arbejdet med udsatte kvinder, og der
planlægges en række aktiviteter for indvandrekvinder og hjemløse.
6.
Kontingentet fastsættes til 100 kr.
7.
Foreningens bestyrelse:
Søren Bang Nielsen: Formand
Mia Tardini: Næstformand
Maiken Larsen: kasserer
Mette Jørgensen: Bestyrelsesmedlem
Lars Jensen: Bestyrelsesmedlem
Tine Christensen: Bestyrelsesmedlem
8. Valg af revisor
Jahn Thorup, Statsautoriseret revisor
Århusgade 88, 5. sal
2100 København Ø
Tlf.: +45 45831199
9. Eventuelt
 Forslag til en GDPR politik blev drøftet, og ledelsen/bestyrelsen vil i samarbejde
sørge for implementering og overholdelse af regelsættet på området. Politikken
skal også fremgå af foreningens hjemmesiden.
 Første bestyrelsesmøde afholdes i august 2018
 Tine Christensen blev indsat som Direktør i Blossom

Dirigent

Referent

Søren Bang Nielsen

Lars Jensen

Relateret document 7/7

Dokument Navn:

Vedtægter af 16.september
2018.pdf

Dokument Titel:

Vedtægter af 16.september
2018

Dokument ID:

2482256
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§ 1. Grundlag
1.1.Foreningens navn er Blossom.
1.2. Blossom er hjemmehørende i Gentofte Kommune. Foreningen er lokalt forankret i Gentofte, men har et
landsdækkende sigte.

§ 2. Formål
2.1. Blossom er en uafhængig non-profit forening.
2.2. Blossoms formål er at skabe respekt, værdighed, synlighed og inklusion for udsatte kvinder. Gennem innovative projekter,
som giver udsatte kvinder troen og styrken til at foretage positive forandringer i deres liv.
Under dette formål hører aktiviteter, der har til sigte:
-

At fremme indvandrer- og flygtningekvinders integration, gennem aktiviteter der styrker kvindernes netværk
og troen på egen styrke, herunder at skabe et lærings- og udviklingsrum, hvor danske, indvandrer- og
flygtningekvinder kan være sammen i åbne og trygge omgivelser, hvor der er respekt for det enkelte individs
livssituation

-

Gennem netværksaktiviteter at støtte udsatte kvinder ved at øge deres kompetencer, så de på sigt har bedre
mulighed for at komme i beskæftigelse, samt at understøtte indkomstgenererende aktiviteter, der støtter
kvinderne i deres udvikling og selvstændighed.

-

At give kvinderne hygiejnefremmende produkter, der hjælper dem til bedre at styre deres menstruation samt
at opbygge tillidsfulde relationer, så kvinderne vil lade os hjælpe dem med andre støttemuligheder

-

At samarbejde og på anden måde støtte initiativer med samme grundlæggende formål som Blossom

§ 3. Medlemmer
3.1. Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som organisationer/institutioner, som støtter Blossoms
formål. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
3.2. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ikke støtter foreningens idégrundlag og formål, jf. § 1 og 2.
§ 4. Bestyrelsen
4.1. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimum 7 medlemmer, der vælges for to år. Alle
bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Desuden kan vælges op til 2 suppleanter for 1 år.
4.2. En plads i bestyrelsen reserveres til en repræsentant for kursusdeltagere fra vores aftenskolehold. En sådan
repræsentant vælges for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.
4.3. Bestyrelsen vælger et formandskab bestående af formand og næstformand. Formanden skal være blandt de
generalforsamlingsvalgte. Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory Board eller andre arbejdsgrupper, der med reference
til bestyrelsen kan rådgive eller fungere som ad hoc grupper.
4.4. Suppleanter tiltræder når et bestyrelsesmedlem ophører i hvervet eller har længerevarende fravær.
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4.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afgørelser
træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i vedtægterne.
§ 5. Ansvar
5.1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.
Direktøren varetager den daglige ledelse og drift i samarbejde bestyrelsen. Blossom tegnes af bestyrelsesformanden
eller næstformand og mindst ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog give enkeltpersoner fuldmagt til at tegne
foreningen og hæve på de af Blossom tegnede konti. Større økonomiske dispositioner kan kun besluttes med flertal i
bestyrelsen.
§ 6. Ansættelse af direktør og medarbejdere
6.1. Bestyrelsen vælger en direktør, der varetager den daglige drift, og som er direkte ansvarlig overfor
bestyrelsen.
6.2. Medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give direktøren fuldmagt til at ansætte
og afskedige medarbejdere. Ansættelsen skal ske inden for de økonomiske rammer, der er fastsat for foreningen.
6.3. Foreningens aktiviteter skal, i så vid udstrækning som muligt, varetages af frivillige, ulønnede medarbejdere.
§ 7. Generalforsamling
7.1. Generalforsamlingen afholdes hvert år, senest 30. juni, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Budget for indeværende år
Kontingent for næstfølgende år
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
Evt.

7.2. Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel.
7.3. Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
7.4. Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen mindst 2 uger før afholdelse af
generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal opstilles mindst 2 uger inden generalforsamlingen.
7.5. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsen eller ¼ af
foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det skriftligt.
7.6. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, og skal annonceres på
hjemmesiden.
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§ 8. Ændringer
8.1. Til ændring af vedtægterne kræves almindeligt flertal på generalforsamlingen.

§ 9. Nedlæggelse og opløsning
9.1. Blossom kan nedlægges ved beslutning truffet på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen
stemmer for dette. Ved nedlæggelse eller opløsning fungerer den siddende bestyrelse, indtil regnskaberne er
afsluttede, og enhver har fået sit efter gældende lovgivning. Ved foreningens nedlæggelse eller opløsning træffes der
på generalforsamlingen afgørelse om, til hvilke sociale formål eventuelle aktiver skal anvendes, idet foreningens
formål skal tilgodeses.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. juni 2018 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16.
september 2018.
Som dirigent:

__________________________
Søren Bang Nielsen

