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Side 3

1 (Åben) Copenhagen Bigband, Godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2019-05811

Resumé
Copenhagen Bigband har ansøgt om at blive godkendt af Gentofte Kommune som folkeoplysende 
forening, der tilbyder voksenundervisning. 

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 om 
kommunale tilskud.

Copenhagen Bigband vil etablere folkeoplysende voksenundervisning med udgangspunkt i 
bigbandmusik og formidle bigbandmusik gennem koncerter, velgørende arrangementer mv. på en 
for socialt engagerende måde.

Foreningen har pt. 23 medlemmer fra det Storkøbenhavnske område. De har øvelokale på 
Gentofte HF og ønsker at samarbejde med kommunen, herunder om bigbandets deltagelse i 
lokale arrangementer i kommunen. 

De tilbyder f.eks. at spille til kommunens årlige Sankt Hans arrangement ved Gentofte sø eller ved 
Gentoftenatten, og de har også tænkt på om byens plejehjem ville have glæde af en musikalsk 
eftermiddag/aften for beboer og pårørende. 

De håber at kommunen kan se muligheder i at have et lokalt forankret bigband, som kan bidrage til 
lokale musikalske miljø og give mulighed for, at byens amatørmusikere kan komme til at spille i 
bigbandet.

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Copenhagen Bigband opfylder 
kommunens krav for at være en folkeoplysende forening, som tilbyder voksenundervisning.

Referat af seneste generalforsamling, vedtægter, budget for 2021 samt oversigt over bestyrelse og 
revisor er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Copenhagen Bigband godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, som tilbyder 
voksenundervisning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Vedtægter for Copenhagen Bigband-Gentofte (2) (3606100 - EMN-2019-05811)
2. Ekstraordinær generalforsamling (3606101 - EMN-2019-05811)
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3. Copenhagen Big band bestyrelse (3606102 - EMN-2019-05811)
4. CopenhagenBigBand_Budget_2021_v02 (3638044 - EMN-2019-05811)

2 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger - V
 
Sags ID: EMN-2020-05203

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har arbejdet med demokrati i de folkeoplysende foreninger og valgt at 
arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget ønsker at have et produkt klar til 
vedtagelse. På det femte møde arbejdes med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og 
deres forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”. 

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget har på de seneste fire møder diskuteret demokrati i de folkeoplysende 
foreninger og valgte på tredje møde at arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget 
ønsker at have et produkt klar til vedtagelse.
På fjerde møde vedtog udvalget en plan for arbejdet med demokrati i de folkeoplysende 
foreninger. På femte møde arbejdes med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og deres 
forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”. 
På mødet præsenterer Katja Salomon Johansen fra Børne- og Ungdomsorganisationernes 
Samråd, hvordan spejderne arbejder med demokrati blandt børne- og ungespejdere.
Endvidere præsenteres eksempler fra DGI på, hvordan man forskellige steder i Danmark har 
arbejdet med demokrati i idrætsforeninger (se bilag 1).

Det foreslås, at involvere foreningerne i arbejdet med demokrati via et spørgeskema, som kan 
udsendes til foreningerne. På mødet arbejder udvalget med at udvikle spørgeskemaet, som 
forvaltningen kan sende ud til foreningerne. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Fritid og Unge indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At drøfte hvordan vi kan involvere børn og unge og deres forældre i demokratiet i de 
folkeoplysende foreninger.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. DGI-Eksempler på demokrati (3627648 - EMN-2020-05203)

3 (Åben) Forbrug -puljer (oktober 2020)
 
Sags ID: EMN-2020-05142



Side 5

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

Baggrund
Puljer i Idræt og Fritid:

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
1. Pulje oversigt OKT 2020 (3623005 - EMN-2020-05142)

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

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

Baggrund
Afholdelse af arrangementer og møder er stadig stærkt påvirket af Covid-19. I forbindelse med 
opgaveudvalget ”En Times Motion Dagligt” måtte Idræt og Fritid i september måned aflyse 
pilotprojektet ”Bevæg dig for sjov” for seniorer og her i oktober måned er ferietilbuddet ”Aktiv 
Efterår” blevet aflyst. 
 
I forhold til foreningslivet er Regeringen og Sundhedsstyrelsens restriktioner er forlænget til den 
31.10.2020.
Ud over forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder følgende:

 For alle indendørs idrætsgrene gælder at forældre/ledsagere ikke må være i hallerne til 
hverken træning, kampe eller stævner. Dette er en fortsættelse af den tidligere melding 
med den vigtige undtagelse, at forældre nu tillades til udendørs aktiviteter som fodbold, 
atletik mv. 

 Hvis der afvikles udendørs kampe, og der kommer over 50 og mindre end 500 personer 
(inklusive spillere, trænere og dommere) skal alle tilskuere sidde ned med en afstand på 
minimum en meter. På faste tilskuertribuner skal hvert 2. sæde være tomt. 
Hvis ikke det er muligt at holde minimumsafstanden, reduceres antallet af tilskuere derefter. 
Det er fortsat ikke tilladt at være mere end 500 mennesker til kampe.

 Ved afvikling af kampe og stævner, hvor udøvere og betalende tilskuere skal anvende 
toiletfaciliteterne i idrætsanlæggene, skal de arrangerende klubber sørge for en person 
kontinuert er til stede ved toiletterne som ansvarlig for, at toiletbrugerne spritter af efter brug 
eller selv spritter af. Personen bør bære visir eller mundbind. Det er specielt vigtigt, hvis der 
i Gentofte Sportspark er samtidig afvikling af stævner i Gentofte Hallen og på 
Opvisningsbanen eller andre nærtliggende baner.  

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Budget 2021

Copenhagen Big Band

  Udgifter   Indtægter

Møder -kr                    Kontingenter 44.400,00kr     

Lærerløn 45.300,00kr          RenteintægterRenter -kr               

Kontorartikler 1.000,00kr          Diverse

Forsikring 2.800,00kr          Gentofte kommune 16.500,00kr     

Julekoncert 10.000,00kr        Julekoncert 4.000,00kr       

Gebyrer Jobs 27.000,00kr     

Jobudgift 6.000,00kr          

Hyttetur 16.150,00kr        

Repræsentation 8.000,00kr          

Instrumenter 1.000,00kr          

Bank Gebyr 1.200,00kr          

Negativ rente 450,00kr             

  I alt 91.900,00kr          I alt 91.900,00kr     

  Overskud -kr                  
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Bilag 1. DGI-Eksempler på demokrati på det folkeoplysende område.

Med hensyn til de demokratiske perspektiver, så har DGI ikke eksplicit demokrati-orienterede projekter i 

retning af foreninger, men arbejder alligevel med demokrati-fremmende tiltag. Det at arbejde eksplicit med 

medlemsdemokratiet i foreninger gør DGI i en mere konkret sammenhæng, fx når en forening/bestyrelse 

beder om assistance i form af foreningsudvikling, rådgivning eller konkrete input til udformning af 

vedtægter mm. I DGIs ungeindsatser er et særligt fokus på at sikre, at unge tager del i det frivillige 

foreningsliv, hvor vi eks. betragter det at være frivillig/træner som et første potentielt skridt i retning af, at 

blive en del af og udvikle medlemsdemokratiet i foreningen. 

DGI arbejder gennemgående med forenings/fællesskabsdannelse og ung-til-ung (ung leder ung) 

perspektiver, som dels ansvarliggør og kompetenceudvikler de unge, mhp. at kunne tage ansvar for andre, 

samtidig med at de får forståelse, og mulighed, for at udvikle det lokale fællesskab, det være sig et 

semiorganiseret gadeidrætsfællesskab eller i en folkeoplysende forening. Ser man demokratiudvikling som 

en lineær bevægelse fra ikke-aktiv/passiv à bestyrelsesmedlem, har DGI relativt lidt ”på hylderne”, men 

hvis man til gengæld ser det som et kontinuum, hvor der er mange mulige udfald og ”stoppesteder” 

undervejs, så har DGI lavet indsatser på alle skridtene derimellem. 

Nedenfor følger eksempler på nogle af DGIs initiativer eller eksempler på DGI-foreninger, der selv har lavet 

demokratiskabende projekter. 

DGI’s uddannelser for unge

Den nye skolereform giver DGI og skolerne mulighed for at tilbyde unge træneruddannelser som valgfag. 

’Unge i front’ projektet giver de unge en ’erhvervsuddannelse i at være træner/leder i en forening, med 

både teoretisk og praktisk undervisning.

Trænerspiren

Med denne uddannelse afprøver de unge opgaven som træner, og lærer at tage initiativ på banen eller i 

hallen. Og så får de unge en god oplevelse samt møder masser af andre unge trænerspirer.

Lederspiren

Med denne uddannelse får de unge styr på, hvad foreningsledelse indebærer. DGI gør de unge klar til at få 

mere ansvar og stå for mindre ledelsesopgaver i foreninger. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/nyt-valgfag-i-skolen-traeneruddannelse-med-unge-i-front

Unge styrker unge gennem idræt.

De unge som deltog, blev gennem DGI og idrætsforeningerne uddannet hjælpetrænere og legeinstruktører. 

Sideløbende har ledelse og medarbejdere på institutionerne sat større fokus på idræt – bl.a. gennem et 

tættere samarbejde med lokale idrætsforeninger.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/nyt-valgfag-i-skolen-traeneruddannelse-med-unge-i-front


Næsten halvdelen af de unge, som gennemførte uddannelser, blev bedre til at tage ansvar og formidle, 

mens at 80% af de unge styrkede deres idrætsspecifikke kompetencer. Projektet var støttet af TrygFonden.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/seneste-nyt-fra-dgi-

storkoebenhavn/paa-trods-af-vanskelige-vilkaar-unge-styrker-unge-gennem-idraet

Bestyrelsesarbejde

Konkrete tips til udvikling af bestyrelsen, og derved undgå at drukne i praktiske opgaver.

Inspiration til nytænkning af møder og derigennem gøre det mere interessant for unge og nye at deltage i 

bestyrelsen og foreningen.

Ministerposter på holdet.

Alle børnehold i Valby Boldklub har valgt en ’Socialminister’, hvor det, i dette tilfælde, er en forældre som 

er ansvarlig for at fællesskabet får et løft. Gennem forældre engagement lærer børnene (og forældre) 

klubben og fællesskabet at kende – klubben bliver i højere grad et mødested.

Måske lignende tiltag kunne fordeles – også på andre områder end socialminister, på børn og unge selv. 

Spillerråd, kulturminister, borgmester/statsminister (anfører) mm. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/sisse-er-socialminister-for-hele-holdet

Ungenetværk i Randers gymnastiske foreninger.

Arrangerer sociale arrangementer på tværs af foreninger, for at styrke fællesskabet og fastholde de unge. 

Derved inddrager de dem i foreningslivet, både som instruktører eller som andet aktiv. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=xlqthDrPpf0&feature=emb_title

Se eventuelt også DGI’s 7-trins guide til ung-energi.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/bestyrelsesarbejde/faa-unge-

med-i-bestyrelsen

Foreningens frivillige

Generelt tegner der sig et billede af, at drejebøger, opgavebeskrivelser og eventmanualer gør et nemmere 

at aktivere og erhverve frivillige i foreningslivet.

Giv opgaven en titel og tænk hele vejen rundt:

- Start- og sluttidspunkt.

- Hvilke kompetencer kræver det at komme i gang?

- Hvad skal sættes i værk først og hvilke handlinger følger efter?

- Hvilket ansvar ligger hos den eller dem som skal udføre opgaven?

- Hvordan kan bestyrelsen yde støtte til udførelsen?

- Er der mulighed for at få hjælp fra andre?

- Giv folk mulighed for selv at byde ind på opgaver.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/bestyrelsesarbejde/faa-unge-med-i-bestyrelsen
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/bestyrelsesarbejde/faa-unge-med-i-bestyrelsen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=xlqthDrPpf0&feature=emb_title
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/sisse-er-socialminister-for-hele-holdet
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/seneste-nyt-fra-dgi-storkoebenhavn/paa-trods-af-vanskelige-vilkaar-unge-styrker-unge-gennem-idraet
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/seneste-nyt-fra-dgi-storkoebenhavn/paa-trods-af-vanskelige-vilkaar-unge-styrker-unge-gennem-idraet


LG gymnastik og deres trænerfødekæde.

Minitrænere er første led i fødekæden – et uendeligt rekrutteringssystem.

De unge bliver derfor tidligt inddraget i foreningslivet og får hurtigt ansvar samt mulighed for at udvikle og 

avancere, i stedet for ’bare’ at være hjælpetræner.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/traenerfoedekaede-sat-i-system

Back-up gruppe for unge.

Back-up gruppen letter arbejdet for instruktører og frivillige. Mødes cirka 5 gange om året til forskellige 

sociale arrangementer.

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/faa-opskriften-paa-backupgruppe-for-unge

Team frivillig.

Konceptet går ud på at have et større fællesskab af frivillige kræfter, som kan klare korte og tidsafgrænsede 

opgaver i foreningen – f.eks. være med til at afvikle juletræsfest.

Frivillig teamet opdeler opgaverne i små bider, så medlemmer ikke får hænderne fulde. Gennem Team 

frivillig bliver der skabt et socialt netværk og der bliver bl.a. afholdt en Team frivillig dag, hvor holdets 

medlemmer inviterer til en dag i hallen med sjov og leg. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/artikler/skoedstrup-

sportsforening-samler-frivilligheden-i-smaa-bidder

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/artikler/skoedstrup-sportsforening-samler-frivilligheden-i-smaa-bidder
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/artikler/skoedstrup-sportsforening-samler-frivilligheden-i-smaa-bidder
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/faa-opskriften-paa-backupgruppe-for-unge
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/traenerfoedekaede-sat-i-system
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Eliteidrætspuljen 150.000 kr.
1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

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

Gentofte Svømmeklub 
Flandern Cup 8.000 kr. Ingen Ingen ansøgninger grundet COVID-19
Gentofte Volley -
deltagelse i dameliga 20.000 kr.
Gentofte 
Rulleskøjtklub 
deltagelse i 
Europacup August 20.000 kr.
Tilbagebetaling fra 
Gentofte 
Rulleskøjteklub pga. 
uafviklet mesterskab 
pga Corona -20.000 kr.
Copenhagen Towers - 
Tilskud til svenske 
spilleres ophold i 
Danmark afvist
Bevilliget i alt 28.000 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 122.000 kr. 122.000 kr. 122.000 kr. 122000 122.000 kr. 122.000 kr. 122.000 kr. 122000 122.000 kr. 122.000 kr. 122.000 kr.

Klubrumspuljen 2.000.000 kr.
1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

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

Sportsrideklubben - 
Motorsave m.m. 10.562

Bellevue SUP & SURF 
Solsejl til fredet 
bygning 6.720

Tattersall 
Ponyrideklub 
Renovering af 
ridebane med dræn + 
vaskeboks 50.000

GVI - Traktor til 
kunstgræs 237.265 HIK Padelbane 271.600

Gentofte Rideklub 
Sikkerhedshegn + 
omlægning af 
adgangsveje 43.400

Hellerup Dameroklub - 
Opvaskemaskine 25.900

Gentofte Tennisklub 
Styrketræning 26.451

Jægersborg Boldklub - 
10 børnemål 24.080

Gentofte Svømmeklub 
- Skabe + 
kontormøbler 27.555

Skovshoved 
Vandskiklub Maling 
og inventar 8.960

Gentofte Svømmeklub 
Eltidssystem 150.000

Hellerup Sejlklub - 2 
waszp + stole + brugt 
båd 110.043

Gentofte 
Fodboldakademi 20 
mål + udstyr 14.430

Modne Motionister 
Udendørs 
træningsområde 110.740

Gentofte Dartklub - 
Terrasse + dør + borde-
bænke 14.896

Gentofte 
Fodboldakademi tre 
pavilloner 7.217

Ordrupdal Rideklub 
Lys på ridebane 39.200

Gentofte Stars - Skabe 62.633

Kongelig Dansk 
Yachtklub to waszp-
joller 95.201

Ordrupdal Rideklub 
Saunavogn 105.000

Gentofte 
Kunstskøjteløberforen
ing - Sele til rotator 4.178

Syv klubber i 
Palladium Fælles 
styrketræning 66.065

Ordrupdal Rideklub 
Kidsvolley i Byens Hus 55.885

Gentofte 
Kunstskøjteløberforen
ing - Spinner 3.495

SIG 
Afstemningssystem Trukket tilbage

Ordrupdal Rideklub 
Flugtvej pga. 
myndighedskrav 64.400

Skovshoved 
Undersøiske Gruppe - 
Kortplotter til 
dykkerbåd 8.960

LG gymnastik Skabe, 
sofa, mikroovn og 
køleskab afvist

B1903 - Gulvslibning Afvist
Gentofte Tenninsklub 
Infoskærm afvist

HIK - Padel 
tennisbane Afvist

Låsesystem og 
kameraovervågning afvist

Modne Motionister - 
Udendørs 
træningsområde Afvist

B1903Firkantet LED-
lys på kunstgræs afvist
Modne 
MotionisterUdendørs 
træningsområde afvist

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

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

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

1. Klampenborg - LED-
belysning på grunden 4.213 kr. Ingen
1. Gjentofte - grill til 
madlavning 1.842 kr.
1. Klampenborg - 
arbejdsredskaber til 
lejraktiviteter 3.228 kr.
1. Klampenborg - 
rafter 6.720 kr.
Havmændene - stativ 
og cockpit 16.611 kr.
Charlottenlund 
Gruppe - KFUM - 4 
lang 28.000 kr.
Bevilliget i alt 0 kr. 60.614 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 250.000 kr. 189.386 kr. 189.386 kr. 189386 189.386 kr. 189.386 kr. 189.386 kr. 189386 189.386 kr. 189.386 kr. 189.386 kr.

Eventpuljen 150.000 kr.
1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Spejderrumspuljen

Beløb bevilliget



Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad
Kidsvolley - Gentofte 
Volley 20.000 kr. Ingen
Strandvejsløbet - 
Gentofte Løbeklub 15.000 kr.
Issvømning - 
Skovshoved Havn 20.000 kr.
Gentofte Atletikklub - 
skole-ol 20.000 kr. -20.000 kr.
Bevilliget i alt 0 kr. 75.000 kr. -20.000 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 150.000 kr. 75.000 kr. 95.000 kr. 95000 95.000 kr. 95.000 kr. 95.000 kr. 95000 95.000 kr. 95.000 kr. 95.000 kr.

Udviklingspuljen 
for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 169.000 kr.

1. kvartal Jan Feb Mar 2. kvartal Apr Maj Jun 3. kvartal Jul Aug Sep
Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad

Ingen 0 kr. 0 kr. 0 kr. Gentofte Volley. Indsats på gymansierne i forhold til at få flere til at være aktive30.000 kr. LG gymnastik. Videoklip til youtube, Instegram og facebook. 9.500 kr.
Frivillig center Gentofte - Anerkendelsesarrangement for frivillige15.000 kr.

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

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

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

SISU 3.700 Ingen
Hellerup Kajakklub - 
køb af kajak til klub 30.000

Gentofte Rideklub 30.000
Skovshoved Roklub - 
køb af romaskine 10.000
Gentofte Volley - 
udvikling af 
talentmiljø og tilskud 
til honorar til 
talenttræner fra USA 11.250

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

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

Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad Til hvem og til hvad
Talentudviklingsproje
kt 2020 150.000 kr. Ingen
Bevilliget i alt 0 kr. 0 kr. 150.000 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Tilbage 150.000 kr. 150.000 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Puljen for talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingspuljen

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget

Beløb bevilliget Beløb bevilliget Beløb bevilliget
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