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Tilstede: Søren B. Heisel, Mogens Vad, Anne-Marie Sejer, Tom 
Nordvi Jensen, Kate Skavin, Jan Louis Carstens, 
Dorte Simon, Jytte Larsen 

Fraværende: Thomas Pihl Christensen (Afbud.), Keld Grinder 
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deltager.), Lisbet Elkjær (Afbud. Suppleant Hanne 
Grønne Leth deltager.), Katja Salomon Johansen 
(Afbud.), Per Bjarvin (Fraværende.) 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 
 
1  Åbent         Vedtægter for Gentofte Karate Klub 
 
060682-2011 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2012 enstemmigt at meddele 
Gentofte Karate Klub, at Gentofte Kommune ikke kan godkende foreningens vedtægter samt at 
give Gentofte Karate Klub en frist på seks uger til at ændre deres vedtægter, som forudsætning for 
fortsat at opnå tilskud og få anvist lokaler fra Gentofte Kommune. 

Gentofte Karate Klub har fremsendt reviderede vedtægter, og det indstilles at 
Folkeoplysningsudvalget godkender de reviderede vedtægter. 

 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget besluttede enstemmigt på mødet den 7. februar 2012, dagsordenspunkt 
1, at meddele Gentofte Karate Klub, at Gentofte Kommune ikke kan godkende foreningens 
vedtægter, da de ikke opfylder betingelserne i folkeoplysningsloven. 

Det blev endvidere besluttet, at give Gentofte Karate Klub en frist på seks uger til at ændre deres 
vedtægter, hvis foreningen fortsat vil opnå tilskud og få anvist lokaler fra Gentofte Kommune. 

Gentofte Karate Klub har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Karate Forbund 
udarbejdet et sæt reviderede vedtægter, der blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i 
Gentofte Karate Klub den 14. marts 2012. Kopi af de reviderede vedtægter samt referat fra den 
ekstraordinære generalforsamling den 14. marts 2012 er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 
Det er JURA´s vurdering, at Gentofte Karate Klubs reviderede vedtægter, der er udarbejdet i 
samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Karate Forbund, opfylder betingelserne i 
folkeoplysningsloven. 

 
Indstilling 
JURA og Børn, Unge & Fritid indstiller 

 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

 

1. At godkende de reviderede vedtægter af 14. marts 2012 for Gentofte Karate Klub.  

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget besluttede at, anmode JURA gennemgå grundlaget for 
vedtægtsændringerne.  
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Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til:  
 
________________________ 
 
Bilag 

 Gentofte Karate Klub Vedtægter af 14.03.12 
 Referat Gentofte Karate Klubs generalforsamling 14.03.12 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 
 
2  Åbent         Gentofteordningen 
 
031479-2006 
 
 
Resumé 

Revidering af Gentofteordningen i forhold til krav om revision og revisionsinstruks fremlægges til 
beslutning. 

 
Baggrund 

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Gentofte Kommune ydes tilskud med baggrund 
i Gentofteordningen, der er Gentofte Kommunes retningslinjer for ydelse af støtte til aktiviteter i 
henhold til Folkeoplysningsloven. Gennem Gentofteordningen kan folkeoplysende foreninger én 
gang årligt søge medlems- og administrationstilskud.  

  

I forbindelse med sagsbehandling i Folkeoplysningsudvalget angående vedtægter samt regnskab 
og tilskudsgrundlag for folkeoplysende foreninger, har Folkeoplysningsudvalget drøftet behovet for 
præciseringer og justering i forhold til folkeoplysende foreningers revision af regnskaber og 
Gentofte Kommunes sikkerhed for tilskudsgrundlaget ved udbetaling af større tilskud.  
Gentofte Kommune stiller i dag ikke krav til brug af registreret eller statsautoriseret revisor ved 
revision af folkeoplysende foreningers regnskab. Jævnfør Folkeoplysnings-bekendtgørelsens § 19. 
stk.2 og 3 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at regnskab for større tilskud skal revideres ved 
registreret eller statsautoriseret revisor. Besluttes dette skal grænsen for større tilskud fastsættes. 

Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 19, stk. 3 har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune 
vedtaget, at såfremt en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed har modtaget samlede 
tilskud på over 100.000 kr. skal tilskudsregnskaberne underskrives af en statsautoriseret eller en 
registreret revisor. Hvis de samlede tilskud er på under 100.000 kr., kan foreningen anvende en 
valgt uafhængig revisor, jf. foreningens vedtægter. 

 
Vedlagt som bilag er den gældende version af Gentofteordningen samt vejledning om krav til 
regnskab og revison for 2011 
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Vurdering 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en revidering af Gentofteordningen i forhold til valg 
af revisior, definition af større tilskud og dermed krav om registreret eller statsautoriseret revisor for 
disse og revisionsinstruks er relevant. 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en grænse for større tilskud på 200.000 kr for 
folkeoplysende foreninger er passende i forhold til revisionsopgavens størrelse og foreningens 
udgift til registreret eller statsautoriseret revision i forhold til tilskudets størrelse. 

  

Gentofte Kommune har netop indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Danmarks Idræts-Forbund 
med henblik på, at gøre de mange administrative opgaver i foreningerne enklere og generelt at 
gøre det lettere at være frivillig folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.  Ved beslutning af 
nedenstående indstillinger vil Gentofteordningen blive justeret så kravene til revision skærpes, på 
en måde, der tillægger foreningerne mindst muligt besvær.  
 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: 

1. At der i Gentofteordningen stilles krav om, at folkeoplysende foreninger vælger revisor, som ikke 
er medlem af foreningens bestyrelse, ikke er ansat i foreningen eller står i et afhængighedsforhold 
til bestyrelsen eller ansatte i foreningen. 

2. At der i Gentofteordningen stilles krav om, at folkeoplysende foreninger, som modtager et større 
tilskud på mere end 200.000 kr. fra Gentofteordningen, skal have deres regnskab revideret af en 
registreret eller statsautoriseret revisor. 

3. At Børn, Unge og Fritid på baggrund af ovenstående beslutninger reviderer Gentofte Kommunes 
revisorinstruks. Den udarbejdede revisorinstruks fremlægges efterfølgende for 
Folkeoplysningsudvalget. 

  

 
Beslutninger 

Punkt 1. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  
Punkt 2. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget med ændret beløbsgrænse til 100.000 kr. 
Punkt 3. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kultur- og fritidsudvalget 
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________________________ 
 
Bilag 

 Gentofte-ordningen, revideret 2011 
 Bilag - Vejledning om krav til regnskab og revision for 2011 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 
 
3  Åbent         Indhentning af handicaperklæringer for aftenskoler 
 
058025-2011 
 
 
Resumé 

Børn, Unge og Fritid og Jura har gennemgået tilskudsgrundlaget, i form af indhentede 
handicaperklæringer for de seks oplysningsforbund, der modtog handicaptilskud i årene 2006 -
2010 i Gentofte Kommune.  

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget blev den 13. december 2011 orienteret om status på indhentning af 
handicaperklæringer fra de seks oplysningsforbund, der modtog handicaptilskud i Gentofte 
Kommune i årene 2006 -2010. Den 13. december kunne Børn, Unge og Fritid orientere 
Folkeoplysningsudvalget om, at fire af de seks oplysningsforbund havde indleveret tilfredstillende 
tilskudsgrundlag i form af handicaperklæringer. På baggrund heraf besluttede 
Folkeoplysningsudvalget, at godkende undervisningsregnskaberne for 2010 samt de budgetterede 
fordelingstal for undervisningstilskud for 2012 for AOF, FOF, HOF, Cambrigde, Gotvedforeningen, 
Gentofte Ryg- og Yogaskole, Koncertforeningen af 2001, MOF, R.I.C.C. samt regionalskolerne.  

Folkeoplysningsudvalget godkendte desuden undervisningsregnskaberne for 2010 samt de 
budgetterede fordelingstal for undervisningstilskud for 2012 for LOF og Gigtskolen, såfremt 
tilskudsgrundlaget kunne godkendes. 

I vedlagte notat beskrives det efterfølgende forløb med gennemgangen af tilskudsgrundlaget for 
LOF og Gigtskolen, samt Børn, Unge og Fritids og Juras godkendelse af deres tilskudsgrundlag. 

I forlængelse af punktets udsættelse 21. februar 2012 er udarbejdet et revideret notat om Børn, 
Unge og Fritids og Juras godkendelse af Gigtskolens tilskudsgrundlag. Dette er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at gennemgangen af LOF og Gigtskolens handicaperklæringer har 
været tilbundsgående og på tilfredsstillende vis afdækket forholdene.  

Børn, Unge og Fritid vurderer, at retningslinjerne for fordeling af handicaptilskud er overholdt i og 
med Gigtskolen skal tilbagebetale 51.226 kr., som de uretmæssigt har modtaget i handicaptilskud. 
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Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At orienteringen tages til efterretning 
2. At den eksisterende revisionsinstruks udbygges i forhold til handicaperklæringer, som 

beskrevet i vedlagte notat. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 21. februar 2012 kl. 17.00 

Punkt 1. Udsættes til næste møde. 
Punkt 2. Udsættes til næste møde. 

 
Beslutninger 

Punkt 1. Folkeoplysningsudvalget drøftede om der skal tages stilling til revisoransvar. 
Punktet oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget med notat fra Folkeoplysningsudvalget 
(omdelt på mødet den 28. marts)  
Punkt 2. Vedtaget 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kultur- og fritidsudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Notat Handicaperklæringer 2012.pdf 
 Notat om Gigtskolen til FOU-møde marts2012 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
004432-2012 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 
 
4  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
052651-2010 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
________________________ 
 
 
 
 
 


