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Indholdsfortegnelse 
 

Folkeoplysningsudvalget 
 
 

den 17. maj 2010 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Bernstorff Bold søger om godkendelse som forening i Gentofte Kommune
2 Teatret bag Kroen søger godkendelse som forening i Gentofte Kommune
3 Ansøgning til udviklingspuljen fra Skovshoved Roklub 2010
4 Lokalesituation 2010
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. maj 2010 
 
 
1  Åbent   Bernstorff Bold søger om godkendelse som forening i Gentofte Kommune 
 
004201-2010 
  

 

 

 

 
Beslutninger 
Godkendt. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle nye foreninger i Gentofte Kommune således, at 
de kan blive berettiget til at låne kommunale lokaler og evt. medlemstilskud hvis de har 
medlemmer under 25 år. 

Baggrund
Foreningens ansøgning blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. marts 
2010, hvor man besluttede, at man ikke ville godkende forenignen men i stedet ville have 
foreningen til at indsende redigerede vedtægter, der fulgte kommunens skabelon. 
Derudover bad man foreningen om om indsende budget. Foreningen har derfor indsendt 
redigerede vedtægter samt budget. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at foreningens reviderede vedtægter kan godkendes. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At foreningen Bernstorff Bold, godkendes som en folkeoplysende foreninge og dermed er 
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 

Bilag Tilrettede vedtægter for Bernstorff Bold af 16.04.10 Åben i Captia
Bilag Budget for BB Åben i Captia
Bilag Referat af stiftende generalforsamling Åben i Captia
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. maj 2010 
 
 
2  Åbent   Teatret bag Kroen søger godkendelse som forening i Gentofte Kommune 
 
024221-2010 
  

 

 

 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget drøftede ansøgningen.  
Foreningen blev ikke godkendt. 
Folkeoplysningsudvalget ønsker en uddybning af foreningens §2, så det folkeoplysende 
element fremgår af denne. Folkeoplysningsudvalget ønsker desuden oplyst, hvad 
foreningens aktiviteter og lokalebehov er. 
 
           
Beslutningsstatus: Afvist, indstillet til:  

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle nye foreninger i Gentofte kommune således, at 
de kan blive berettiget til at låne kommunale lokaler og evt. modtage medlemstilskud hvis 
de har medlemmer under 25 år. 

Baggrund
Foreningen Teatret Bag Kroen søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse således, at 
foreningen kan blive berettiget til at benytte kommunale lokaler vederlagsfrit. 

Foreningen har hjemsted i Gentofte kommune, og nærmere betegnet teatret bag kroen i 
Ordrup. 

Foreningens formål er at formidle opsætningen af teaterforestillinger og i den forbindelse 
administrere den til enhver tid gældende abonnements- og formidlingsordning for teatre. 
Foreningen skal præsentere et professionelt og kvalitativt indhold, der tilgodeser et bredt 
udvalg af publikum og er med til at fremme teatret generelt. 

Forenignen har p.t. 17 medlemmer hvoraf alle er over 25 år. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at foreningens vedtægter skal drøftes i Folkeoplysnigsudvalget. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At foreningen Teatret bag Kroen, godkendes som folkeoplysende forening og vil fremover 
være berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 
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_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. maj 2010 
 
 
3  Åbent   Ansøgning til udviklingspuljen fra Skovshoved Roklub 2010 
 
013659-2010 
  

 

 

Bilag Vedtægter for Teatret Bag Kroen Åben i Captia
Bilag Referat af stiftende generalforsamling Åben i Captia

Resumé
Skovshoved Roklub søger Udviklingspuljen, idræt og motion om 30.000 kr. til 
rekrutteringsprojektet ”De glemte talenter”. Foreningen har siden 2008 arbejdet på at få 
flere unge ind i foreningen og iværksætter nu projektet ”De glemte talenter” for at øge 
indsatsen for at få især de unge piger ind i foreningen. Det sociale fællesskab, der opstår 
ved roning kan være med til at fastholde de unge i idrætten.  

Udgangspunktet for projektet er de ungdomsroer, som er i foreningen. Skovshoved 
Roklub vil tage kontakt til ungdomsroernes klassekammerater og deres idrætslærer på de 
nærliggende skoler og tilbyde dem en prøvetræning. Efter prøvetræningen bliver 
eleverne tilbudt at deltage i et rotræningsforløb hen over sommeren med tilknyttede 
ungdomstrænere. 

Midlerne fra udviklingspuljen skal blandt andet dække omkostninger til 
markedsføringsmateriale, udstyr (særlig lette årer til piger) og instruktørlønninger.  

Baggrund
Der er i 2010 afsat 236.000 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 gives ikke tilskud, hvis den konkrete ansøgte aktivitet i forvejen er støtte med 
kommunale tilskud. Der ydes højest 30.000 kr. pr. år pr. projekt.  

Vurdering

I teenageårene sker der er stort frafald i idrætsdeltagelsen blandt især unge piger. Hvor 
idrætten tidligere blev dyrket i en idrætsforening, er det nu primært i private centre 
pigerne dyrker idræt og motion. Idrætsforeningerne har endvidere svært ved at rekruttere 
unge medlemmer. 
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Beslutninger 
Forvaltningens indstilling tiltrædes med følgende bemærkninger:  
Støtten ydes som underskudsgarenti med op til 30.000 kr.. Støtten udbetales aconto med 
henblik på evaluering og regnskab på Folkeoplysningsudvalgets møde den 14. december 
2010. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. maj 2010 
 
 
4  Åbent   Lokalesituation 2010 
 
024651-2010 
  

 

Der er behov for, at idrætsforeningerne fokuserer på området og iværksætter konkrete 
tiltag og aktiviteter. Rekruttering og fastholdelse af unge indgår da også som et vigtigt 
indsatsområde i kommunens idræts- og bevægelsespolitik. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Skovhoved Roklubs ansøgning imødekommes. 

Bilag Ansøgning om tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion. De glemte 
talenter 2010

Åben i 
Captia

Bilag De glemte Talenter 2010 fra Skosvhoved Roklub (2) Åben i 
Captia

Bilag DE GLEMTE TALENTER (4) Åben i 
Captia

Resumé
Gentofte Kommune fordeler hvert år lokaler til foreninger og oplysningsforbund efter 
Folkeoplysningsloven og de af kommunalbestyrelsen vedtagende principper. Dette giver 
foreninger og oplysningsforbund i Gentofte Kommune mulighed for at låne kommunale 
lokaler. Satusnotat samt retningslinjer, oversigt over nybyggede faciliteter mm. er vedlagt 
i bilag. 

Baggrund
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Beslutninger 
Drøftet.  
Folkeoplysningsudvalget ønsker, på næste møde den 24. august en præsentation af 
Foreningsgenvej samt et overblik over alle kommunale lokaler og faciliteter der stilles til 
rådighed for folkeoplysende virksomhed. Dette med henblik på at starte en proces der skal 
sikre optimal udnyttelse af de kommunale lokaler og faciliteter. 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. maj 2010 
 
 

Folkeoplysningsudvalget vedtog på mødet den 15. marts 2010, at problemstillinger i 
forhold til adgang til og lån af lokaler ønskes drøftet på mødet 17. maj. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at udbygningen af kommunale faciliteter i Gentofte Kommune 
har øget muligheden for adgang til lokaler for foreninger og oplysningsforbund. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvaget:  

At punktet drøftes. 

Bilag Lån og brug af lokaler i Gentofte Kommune Åben i 
Captia

Bilag Folkeoplysningsloven -kapitel 6 Åben i 
Captia

Bilag Ansøgning om lokaler - følgebrev Åben i 
Captia

Bilag Lån af lokaler (fra www.gentofte.dk) Åben i 
Captia

Bilag Årshjul for fordeling af tid i anlæg Åben i 
Captia

Bilag Oerordnede principper for fordeling af idrætstid i Kildeskovshallens 
svømmeafsnit

Åben i 
Captia

Bilag Overordnede principper for fordeling af idrætstid i anlæg: Åben i 
Captia
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5  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
012056-2010 
  

Beslutninger 
 
 
           
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:  
 
 
_____________________ 
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