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1 (Åben) Orientering om tredje møde i opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik

 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Den 25. oktober 2016 blev afholdt tredje møde i opgaveudvalget for ny idræts- og 
bevægelsespolitik. På mødet blev fremlagt anbefalinger fra de to arbejdsgrupper om hhv. 
idrætsfaciliteter og nye partnerskaber og nye samarbejder. Der blev endvidere frembragt tre 
forslag til visioner for den kommende idræts- og bevægelsespolitik. Der har siden tredje møde i 
opgaveudvalget været afholdt syv møder i arbejdsgrupper om hhv. foreningsidræt, eliteidræt, 
handicapidræt og byens rum. De syv møder har resulteret i anbefalinger til opgaveudvalget.

Baggrund
Den 25. oktober blev tredje møde i opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik 
afholdt.

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen om gode rammer for et aktivt fritidsliv.
Niels Lund fra Opgaveudvalget, der deltog i arbejdsgruppen, fremlagde anbefalingerne, 
som arbejdsgruppen var fremkommet med (se bilag). 
Opgaveudvalget diskuterede anbefalingerne. Forvaltningen arbejder videre med 
anbefalinger og input.

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber og nye samarbejder.
Marie Cordt fra opgaveudvalget der deltog i arbejdsgruppen, fremlagde anbefalingerne 
som arbejdsgruppen var fremkommet med (se bilag). Opgaveudvalget diskuterede 
anbefalingerne. Forvaltningen arbejder videre med anbefalinger og input.

Vision
Mødet begyndte med at alle deltagerne blev bedt om at skrive tre ord ned, som de mente 
skulle kendetegne idrætten i kommunen. Ordene blev indsamlet og lavet om til en ordsky 
(se bilag), hvor ordene bliver større jo flere gange de er nævnt. På baggrund af ordskyen 
og det forrige mødes beslutning om formen af visionen fremkom opgaveudvalget med tre 
konkrete forslag til en vision. På baggrund af de tre forslag blev forvaltningen bedt om at 
udvikle forslag til en samlet vision for idræts- og bevægelsespolitikken frem mod næste 
møde.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. Opsamling til opgaveudvalget - gode rammer (1466723 - EMN-2015-16459)
2. Opsamling til opgaveudvalget Nye partnerskaber - nye samarbejder (1466722 - EMN-2015-
16459)
3. Wordcloud for visionen (1388158 - EMN-2015-16459)

2 (Åben) Valg af formand og næstformand til Facilitetsudvalget 2017 / 2018
 
Sags ID: EMN-2016-02600

Resumé
Kultur-, Unge og Fritidsudvalget vedtog den 11. maj at sammenlægge Haludvalg og Baneudvalg til 
et samlet udvalg, Facilitetsudvalget fra 1.1. 2017. Sammenslutningen af Idrætsforeninger i 
Gentofte Kommune (SIG) indstiller at Bo Bay vælges som ny formand og Robert Mikelsons vælges 
som ny næstformand.

Baggrund
På mødet i Kultur-, Unge og Fritidsudvalget den 11. maj 2016 blev det vedtaget, at sammenlægge 
Haludvalg og Baneudvalg til et samlet udvalg, Facilitetsudvalget, fra 1.1. 2017. Som følge af denne 
sammenlægning skal vælges ny formand og næstformand i Facilitetsudvalget. 
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalget formand og næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 
2-årig periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 
(SIG) som repræsentant for Facilitetsudvalget medlemmer. Det tilstræbes at formand og 
næstformand vælges forskudt lige/ulige år. SIG indstiller, at formandsposten i perioden 1.1. 2017 til 
31.12. 2018 besættes Bo Bay, der er bestyrelsesmedlem i SIG og næstformandsposten af Robert 
Mikelsons, Gentofte Volley i perioden 1.1. 2017 til 31.12. 2017.

Vurdering 
Det er Kultur, Unge og Fritids vurdering, at de to foreslåede kandidater vil være et godt valg som 
hhv. formand og næstformand for Facilitetsudvalget. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At Bo Bay udpeges som formand for facilitetsudvalget fra d. 1.1. 2017 til d. 31.12. 2018. 
2. At Robert Mikelsons udpeges som næstformand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1. 2017 til 

31.12. 2017.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Skovshoved Havbad, godkendelse af folkeoplysende forening
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Sags ID: EMN-2015-11693

Resumé
Skovshoved Havbad har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen og lever op 
til folkeoplysningsloven.

De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

Vurdering
Foreningen Skovshoved Havbads formål er at drive Skovshoved Havbad og at skabe gode 
rammer for vinterbadning fra Skovshoved Havn samt at styrke fællesskabet i og omkring havnen.

Foreningen har knap 800 medlemmer, hvoraf de 685 er bosiddende i Gentofte Kommune. Der er 
39 medlemmer under 25 år.

Foreningens vedtægter lever op til Gentofte Kommunes og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, 
Unge og Fritid vurderer samlet, at Skovshoved Havbad opfylder kommunens krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Skovshoved Havbad godkendes som folkeoplysende forening i kommunen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Vedtægter (1453353 - EMN-2016-02508)
2. Referat af stiftende generalforsamling (1453354 - EMN-2016-02508)
3. Ansøgning om optagelse som frivillig forening (1454160 - EMN-2016-02508)

4 (Åben) Ayurvedas Venner i Gentofte og omegn, godkendelse af folkeoplysende forening

 
Sags ID: EMN-2015-11693

Resumé
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Ayurvedas Venner i Gentofte og omegn har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende 
forening i Gentofte Kommune.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemhørende i kommunen, og lever op 
til folkeoplysningsloven.

De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

Vurdering
Ayurvedas Venner i Gentofte og omegn ønsker at fremme sundheden gennem et folkeoplysende 
arbejde med vægt på udbredelse af interessen for og kendskabet til sundhedsfremmende 
områder, systemer og aktiviteter, såsom Ayurveda, yoga og meditation gennem foredrag, kurser, 
seminarer og aktiviteter.

Foreningen har 12 medlemmer, hvoraf de 6 er bosiddende i Gentofte Kommune. Der er ingen 
medlemmer under 25 år.

Foreningens vedtægter lever op til Gentofte Kommunes og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, 
Unge og Fritid vurderer samlet, at Ayurvedas Venner i Gentofte og omegn opfylder kommunens 
krav for at være en folkeoplysende forening. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Ayurvedas Venner i Gentofte og omegn godkendes som folkeoplysende forening i kommunen.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. referat af stiftende generalforsmaling (1460814 - EMN-2015-11693)
2. referat af ekstraordinær generalforsmaling (1460813 - EMN-2015-11693)
3. vedtægter (1460812 - EMN-2015-11693)
4. AV.venner.bestyrelse.doc (1434747 - EMN-2015-11693)
5. Driftsbudget 2017 fior Ayurvedas Venner i Gentofte og omegn.xls (1434744 - EMN-2015-
11693)

5 (Åben) Ansøgning fra Gentofte Atletik til Udviklingspuljen, idræt og motion
 
Sags ID: EMN-2016-05031

Resumé
Gentofte Atletik søger Udviklingspuljen, idræt og motion om 20.000 kr. til projekt Team Teenager. 
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Klubben ønsker at udvikle klubben, så det er muligt at fastholde flere unge udøvere. Det har vist 
sig for klubben at overgangen fra atletikinteresseret barn til mere seriøst trænende ung er svær og 
konsekvensen er et stort frafald i ungdomsårene. 

Baggrund
Gentofte Atletik søger Udviklingspuljen, idræt og motion om 20.000 kr. til projekt Team Teenager. 
Klubben har de seneste år haft konstant medlemsfremgang, men har svært ved at fastholde de 13- 
17 årige udøvere. Overgangen fra atletikinteresseret barn til mere seriøst trænende ung er svær 
og konsekvensen er et stort frafald i ungdomsårene. 
Dansk Atletik Forbund har fokus på problematikken og konklusion er, at miljøet er det vigtigste 
parameter for at bevare motivationen og fortsætte med at dyrke atletik. Når der er nogen at træne 
sammen med, tage til stævner med og blive venner med, bliver man ved med at dyrke sporten.
Med projekt Team Teenager ønsker klubben at sætte fokus på problemstillingen og iværksætte en 
række tiltag som skal være med til at fastholde de unge udøvere i sporten.

Udpluk af tiltag:
 Træning tre gange om ugen med trænere. 
 Der skal knyttes mindst to trænere til holdet, en fast og en, der kan stå på ”stand by”, så 

holdet er mindre sårbart over for afbud, sygdom og lign. fra trænerside. 
 Alle udstyres med træningsprogram og en træningsdagbog, så der kommer et samlet og 

fælles overblik over, hvad atleterne laver, hvilke mål de træner efter etc. 
 Der etableres mulighed for glidende overgange fra at træne på børneholdet til man er fuldt 

integreret på teenageholdet. Og ditto glidende overgange fra teenageholdet til de 
disciplinspecifikke træningsgrupper. 

 Lektiecafe i et lokale på stadion fra kl. 15, så det bliver attraktivt at komme tidligt og det 
sociale samvær samtidigt er i fokus.

 Der arrangeres hyggeaftener mv. så holdidentiteten styrkes og udvikles. 

Midlerne fra udviklingspuljen skal blandt andet bruges til annoncering efter træner, foredrag samt 
afholdelse af en camp for de unge.

Der er i 2016 afsat 257.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Foreninger og oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye 
motions- og idrætstiltag. Der er 97.000 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og 
idrætstiltag.

Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. Der 
ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.
Klubben af oplyst følgende budget:

Udgiftspost Beløb
Annoncering 5000 kr.
Foredrag 4 stk. á 1500 kr. 6000 kr.
Camp (trænere) 2 trænere i 13 timer á 150 kr. 3900 kr.
Camp (overnatning 20 personer) 4100 kr.
Løbetrøjer m. logo 3000 kr.
I alt 22000 kr.

Kontingentet er fastsat til 1200 kr. årligt

Vurdering



Side 8

Gentofte Atletiks tiltag understøtter fint Gentofte Kommunes mål om at styrke vores foreninger i 
deres arbejde med at fastholde unge i foreningerne. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Atletiks ansøgning på 20.000 imødekommes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. ansøgning teenageteam_final (1454157 - EMN-2016-05031)
2. Budget Team tennage (1463062 - EMN-2016-05031)

6 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen, Fritid og Folkeoplysning, støtte til fysisk trænng, 
SISU
 
Sags ID: EMN-2016-02149

Resumé
SISU ansøger om støtte på 30.000 kr. til udvikling af en målrettet indsats for forbedring af fysisk 
træning som skadesforebyggelse og dermed fastholdelse af unge. Indsatsen sker i samarbejde en 
fysioterapeut med udvikling af fysisk træning i klubben samt uddannelse af foreningens 
ungdomstrænere. 
Projektet skal styrke op om en fælles træningskultur, som skal styrke fundamentet omkring de 
unges miljø i klubben og være med til at fastholde et større antal unge.

Baggrund
SISU oplever, at alt for mange unge i aldersgruppen 14-19 både drenge og piger dropper ud af 
klubben pga. mindre skavanker eller direkte skader, som måske kunne have været undgået. Bliver 
man skadet, mister man let den nære kontakt med sit hold og klubben, og det opleves som en 
udfordring for de unge at finde det nødvendige overskud til at vende tilbage.

Foreningen ansøger nu om støtte på 30.000 kr. til udvikling af en målrettet indsats for forbedring af 
fysisk træning som skadesforebyggelse og dermed fastholdelse af unge (se bilag 1). Indsatsen 
indebærer et samarbejde med Christian Weinold, fysioterapeut og fysisk træner, omring udvikling 
af fysisk træning i klubben samt uddannelse af foreningens ungdomstrænere. 

Projektet skal styrke op om en fælles træningskultur, som skal styrke fundamentet omkring de 
unges miljø i klubben og være med til at fastholde et større antal unge.

Der er i 2016 afsat 100.000 kr. til Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning. Foreninger og 
oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag. 
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Der er 55.500 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag.
Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. 
Der ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.

SISU estimer at lønudgifter er 200 kr. pr time for fysioterapeutens arbejde (se bilag 2).

Vurdering
Etableringen af et samarbejde med Christian Weinold, fysioterapeut og fysisk træner, forventes at 
mindske antallet af skadede ungdomsspillere i SISU, og samtidig styrke skadede spilleres 
tilknytning til foreningen under skadespausen. Indsatsen vil således understøtte kommunens mål 
om at styrke fastholdelsen af unge i foreningerne.

Kultur, Unge og Fritid anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At ansøgningen fra SISU vedr. udvikling af fysisk træning som skadesforebyggelse blandt unge 
imødekommes, og at SISU efter projektets afslutning evaluerer projektet og orienterer 
Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Ansøgning om støtte til fysisk træning, SISU (1455992 - EMN-2016-02149)
2. Bilag 2 - SISU ansøgning, budget (1466382 - EMN-2016-02149)

7 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund i 2017
 
Sags ID: EMN-2016-06565

Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til lokaleudgifter i 2017 sker med udgangspunkt i 
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2015. Fordelingstal for lokaletilskud i 2017 samt 
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed.

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2017. På 
baggrund af de faktiske afholdte lokaleudgifter i 2015 fordeles lokaletilskuddet for 2017, og der 
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning.

Vurdering
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Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende lokaletilskud og 
ydelsesdækning for 2017 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling lokaletilskud 2017 (1454133 - EMN-2016-06565)

8 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for oplysningsforbund 
i 2017
 
Sags ID: EMN-2016-06565

Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2017 sker med 
udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2015. På den baggrund forelægges 
oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2017.

Baggrund
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og 
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2015 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 2017 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven § 11 stk. 4 m.fl.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes 
ansøgninger om tilskud for 2017.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Fordeling undervisningstilskud 2017 (1454134 - EMN-2016-06565)

9 (Åben) Forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget for 2017
 
Sags ID: EMN-2016-06584

Resumé
Jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden afholder udvalget møde så ofte, formanden eller tre 
medlemmer af udvalget finder det nødvendigt, dog møde mindst 1 gang i kvartalet.

Baggrund
Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2017, ligesom tidligere år 
holdes hver anden måned, fra kl. 17.

Februar: onsdag d. 22.  

April: onsdag d. 5.

Juni: onsdag d. 7.

August: onsdag d. 16.

Oktober: onsdag d. 11.

December: onsdag d. 6.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At de foreslåede mødedatoer for 2017 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00670
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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