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Side 3 

1 (Åben) Valg af Formand for Facilitetsudvalget 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2023-01905 

 

Resumé 
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune skal have udpeget formand. 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) indstiller, at Bo Bay, HIK udpeges som 
formand. 

 
Baggrund 
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalgets formand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 2-årig 
periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG). 
 
SIG indstiller, at Bo Bay, HIK, udpeges til formandsposten i perioden 1.1.2023 til 31.12.2024. 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 

At Bo Bay udpeges som formand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1.2023 til 31.12.2024. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

2 (Åben) Udvidelse af kriterier for Udviklingspuljen, idræt, fritid og folkeoplysning 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2023-01684 

 

Resumé 

Fritid ønsker at udvide kriterierne for tildeling af støtte fra Udviklingspuljen, idræt, fritid og 
folkeoplysning til også at omhandle demokratiske og trivselsfremmende aktiviteter i foreningslivet.   
 

 
Baggrund 

Det er jf. Folkeoplysningsloven lovpligtigt, at kommunerne har en udviklingspulje, der støtter 
aktiviteter med et folkeoplysende sigte. Både folkeoplysende foreninger og selvorganiserede 
grupper kan søge puljen.  
 
Ramme for puljen:  
Der er i 2023 afsat 186.000 kr. i Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning, og der kan 
maksimalt til deles 30.000 kr. pr. år pr. projekt. Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i 
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forvejen er støttet med kommunale midler. Ansøgninger optil 10.000 kr. kan tildeles administrativt 
af Fritid.  
 
Kriterier for puljen:  

• At danne nye folkeoplysende foreninger 

• At etablere nye aktiviteter i eksisterende foreninger 

• At udbrede eksisterende aktiviteter til nye grupper af deltagere  

• At udvikle selvorganiserede aktiviteter 

• At etablere partnerskaber om nye og /eller flere aktiviteter 

• At små grupper, klubber og foreninger kan samarbejde om at danne en fælles organisation 
med fælles målsætninger. 

 
Konkret kan der søges om støtte til udstyr, instruktørlønninger, markedsføring, etableringsudgifter 
og arrangementer.  

 
Puljen er i flere år ikke blevet opbrugt. Forbrug de seneste 3 år: 
2020: 24.500 kr. 
2021: 105.463 kr. 
2022: 69.498 kr.  
 
Fritid ønsker derfor at udvide kriterierne, så der kan ansøges om midler til demokratifremmende 
initiativer i foreningerne og trivselsfremmende aktiviteter for hhv. unge og seniorer.  
Ønsket om at give mulighed for at søge midler til demokratifremmende initiativer skyldes det 
forarbejde, der er gennemført i Folkeoplysningsudvalget om demokrati i foreninger. Baggrunden 
for trivselsfremmende tiltag i for unge og seniorer bunder i følgende tal: 
Hos de 16-34-årige er andelen af ensomme steget fra 8 til 20% fra 2017 til 2021. I samme periode 
er andelen af unge 16-24-årige med et højt stressniveau steget fra 27-39%. I 2021 har 30% af de 
16-19-årige et dårligt mentalt helbred. 
Hos seniorerne oplever hhv. 8% af +65-årige og 10% af +80-årige at være ensomme, mens det for 
samme aldersgrupper gælder, at hhv. 9% og 14% viser tegn på social isolation. 11% i +80-
gruppen har sjældent kontakt til venner. 
 
Foreningslivet udgør en arena for meningsfulde og demokratiske fællesskaber, hvori både social, 
mental og fysisk sundhed kan styrkes. Blandt medlemmerne i foreningslivet angiver 89% sig selv 
som lykkelige, mens 75% mener, at deres foreningsdeltagelse giver dem større lyst til at engagere 
sig i andre mennesker. 
 
Der foreslås en fordeling på 100.000 kr. til udviklingstiltag og 86.000 kr. til demokratifremmende og 
trivselsfremmende tiltag.  
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge og Fritidsudvalget:  
 
At en udvidelse af kriterierne for Udviklingspuljen, idræt, fritid og folkeoplysning godkendes.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 
 



 

Side 5 

Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

3 (Åben) Opgaveudvalg - Fremtidens velfærdsløsninger for ældre 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2023-01892 

 

Resumé 

Høring af anbefalingerne fra opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre.  
 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 31. januar 2022 opgaveudvalget Fremtidens 
velfærdsløsninger for ældre.  
 
Opgaveudvalget har haft til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune 
fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed fastholde et 
værdigt, trygt og godt liv for ældre borgere i Gentofte Kommune 
 
Opgaveudvalget har udarbejdet anbefalinger til Fremtidens velfærdsløsninger for ældre, som er 

vedlagt som bilag (Bilag eftersendes efter møde i opgaveudvalget den 16. marts).  
 
Inden anbefalingerne forelægges til politisk godkendelse ønsker opgaveudvalget at sende 
dem i høring hos Folkeoplysningsudvalget.  
På mødet præsenterer Tina Roikjer Køtter, Chef for Pleje og Sundhed og Vibeke Folmer, 
facilitator for opgaveudvalget, opgaveudvalgets anbefalinger.  
 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 

1) At drøfte anbefalinger til Fremtidens velfærdsløsninger for ældre.  
2) At afgive høringssvar til anbefalinger til Fremtidens velfærdsløsninger for ældre.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 
 
Beslutninger: 

1. Drøftet 
2. Folkeoplysningsudvalget udtrykte tilfredshed med anbefalingerne og fremkom med 

supplerede forslag til opgaveudvalgets idéliste. 
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Bilag 

  
. 
 
 

4 (Åben) Meddelelser fra formanden eller forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmer  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2023-01959 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 
 
Beslutninger: 
Fritid har over en længere periode fået klager over glatte gulve i fire forskellige haller, 
Ordruphallen, bakkegårdshallen, Gersonshallen og hallen i Byens Hus. Fælles for de fire haller er, 
at alle haller har PU-gulv (eller linoleumsgulv).  Gentofte Ejendomme har udført certificerede 
friktionsprøver efter DS INSTA 800 i de fire haller lige efter rengøring og senere på dagen efter 
skolernes brug, og prøverne viser entydigt, at årsagen til at gulvene har en tendens til at bliver 
glatte i løbet af dagen. Årsagen er den intensive brug af halgulvene i løbet af dagen samt den stille 
periode sen eftermiddag, hvor den naturlige forekomst af støv i luften, får lov at lægge sig som en 
ultrafin hinde på gulvet. Dette forhold nedsætter friktionen betragteligt, hvorfor der anbefales en 
ekstra minimumsrengøring inden fritidsbrugerne tager hallerne i brug. 
 
Overbygningen på Maglegårdshallen står nu færdig 
 
Det nye lysanlæg på Kunstgræsbane 1 Maglegårdshallen forventes færdig ultimo marts. 
 
På Folkeoplysningsudvalgets Fællesmøde med KUF og SIG d. 7. juni i Skovshoveds Idræts 
Forening bliver to af temaerne til drøftelse hhv. unges trivsel og demokrati.  

 

 
 
Bilag 

  
. 
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