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Indholdsfortegnelse 
 

Folkeoplysningsudvalget 
 
 

den 22. januar 2008 
 
 

Åben dagsorden 

Lukket dagsorden 

1 Foreningen for Koreansk Kultur og Sprog i Danmark - FKKSD - søger 
godkendelse jfr. Folkeoplysningsloven

2 Strandens Vinterbadere søger om godkendelse som folkeoplysende 
forening

3 Status for projekt: "Fremtidssikring af spejderhytter og -faciliteter"

4 Orientering om omfordeling af undervisniningstilskud til lokaletilskud 
2007

5 Forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget 2008
6 Regler for tilskud til foreningslederuddannelse generelt
7 Høring om handicappolitik på Folkeoplysningsudvalgets møde 22.1.2008
8 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 
1  Åbent   Foreningen for Koreansk Kultur og Sprog i Danmark - FKKSD - søger 
godkendelse jfr. Folkeoplysningsloven 
 
044024-2007 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle nye foreninger i Gentofte Kommune, bevilger 
tilskud i.h.t. Gentofte-ordningen og udlåner kommunale lokaler. 

Det er Folkeoplysningsudvalgets opgave, at godkende alle folkeoplysende foreninger 
således at de er berettiget til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og modtage 
medlemstilskud hvis de har medllemmer under 25 år. 

Baggrund
Foreningen for Koreansk Kultur og Sprog i Danmark (FKKSD) søger om 
Folkeoplysningsudvalgets godkendelse således at de har mudlighed for at åbne en 
foreningskonto i banken og evt. på sigt at søge tilskud til foreningens medlemmer 
under 25 år. 

FKKSD er hjemmehørende i Gentofte Kommune nærmere betegnet på den Koreanske 
ambassade i Hellerup og har p.t. 40 medlemmer hvoraf de 18 medlemmer er under 25 
år. 

FKKSD formål er at skabe et socialt og kulturelt forum for kreansk kultur og sprog samt 
at gøre det lettere for nytilkomne koreansktalende at finde sig til rette i Danmark. 
Forening ønsker at fremme mellemfolkelig forståelse og kulturel mangfoldighed. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at foreningen FKKSD opfylder Folkeoplysningslovens krav for 
at være en folkeoplysende forening. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 

At FKKSD godkendes som en folkeoplysende forening. 

Bilag Ansøgning fra FKKSD om godkendelse Åben i Captia
Bilag FKKSD insender vedtægter Åben i Captia
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2  Åbent   Strandens Vinterbadere søger om godkendelse som folkeoplysende 
forening 
 
044706-2007 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 
3  Åbent   Status for projekt: "Fremtidssikring af spejderhytter og -faciliteter" 
 
046667-2006 
  

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle nye foreninger i Gentofte Kommune, bevilger 
tilskud i.h.t. Gentofte-ordningen og udlåner kommunale lokaler. 

Det er Folkeoplysningsudvalget opgave at godkende alle folkeoplysende foreninger 
således at de er berettiget til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og modtage 
medlemstilskud hvis de har medlemmer under 25 år. 

Baggrund
Foreningen Strandens Vinterbadere søger om Folkeoplysningsudvalgets godkendelse 
således at de vederlagsfrit har mulighed for lån af kommunale lokaler til 
foreningsaktivitet. 

Strandens Vinterebadere er hjemmehørende i Gentofte Kommune nærmere betegnet 
på Charlottenlund Strandpark og har p.t. 282 medlemmer, men forventer 300 
medlemmer inden årets udgang. 

Strandens Vinterbadere's formål er, i respekt for strandens særegenhed, og i 
samarbejde med Dansk Handicap Forbund, at give medlemmerne adgang til 
"Strandens" badefaciliteter. 

Vurdering
Skole og Fritid vurderer at foreningen "Strandens Vinterbadere" opfylder 
Folkeoplysningslovens krav for at være en folkeoplysende forening. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 

At "Strandens Vinterbadere" godkendes som en folkeoplysende forening. 

Bilag strandens vinterbadere søger godkendelse [3 vedhæftede filer] Åben i Captia

Resumé
Projekt "Fremtidssikring af spejderhytter og -faciliteter" er behandlet på 
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_____________________ 

 
 

Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2006 punkt 3 og på Kultur- og 
Fritidsudvalgets møde den 10. januar 2007 punkt 6. 

Status er, at Skole og Fritid er i dialog med spejdergrupper på Morescosvej, 
Charlottenlundvej og Hartmannsvej om to ombygnings- og nybygningsprojekter, og på 
Lundeskovsvej, Fiskebakken og Morescosvej om renoveringsprojekter i samarbejde 
med BygOp. Desuden er der givet tilskud til et tilbygningsprojekt til spejderhytten i 
Hundesømosen.   

Baggrund
Baggrunden for projektet er en beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen i 2004 om at 
bringe alle kommunens ejendomme op på et vedligeholdelsesmæssigt godt niveau. 
Efterfølgende blev der afsat 0.5 mio. kr. af BygOp i tre år (2007 - 2009) og foreløbig 
0.5 mio. kr.  fra klubrumspuljen til de nødvendige arbejder, der ikke kan dækkes af 
BygOp's midler.  

Vurdering
Status for projektet er kort listet op i vedlagte notat, der hele tiden ajourføres. 

Siden starten er der som nævnt i tidligere sager afholdt to fremtidsværksteder, hvor der 
fremkom mange gode ideer til opgraderingen af hytterne og mange ønsker til bedre 
indretning, samt en del flyvske ideer, hvoraf der er arbejdet videre med nogle af dem. 

På området ved Morescosvej vil to af grupperne gerne dele en ny hytte, da deres 
nuværende hytter i tilstandsvurderingen er dømt nedrivningsegnede. Ideen er en hytte 
i to etager, hvor man kunne tilbyde øverste etage som kollegieværelser til kommende 
spejderledere, dette ville samtidig give en "gratis" overvågning af arealet. Skole og 
Fritid er i dialog med Teknik og Miljø om muligheden af en sådan nyskabelse på 
spejderområdet. 

På Charlottenlundvej er de to nuværende grupper i dialog med gruppen på på 
Hartmannsvej om at etablere et "bofællesskab", der pågår uafsluttede drøftelser. 

På Fiskebakken, Lundeskovsvej og to hytter på Morescosvej er hytterne under 
renovering ved BygOp, desværre har gruppen på Lundeskovsvej meddelt, at de ikke 
kan fortsætte, så der er ved at blive forespurgt blandt de øvrige spejdergrupper, om 
der er interesse i at overtage dem. I tilfælde, at dette ikke er tilfældet, har afdelingen 
adskillige andre fritidsbrugere, der kunne være interesserede. 

Gruppen  i Hundesømosen har fået tilskud til at bygge et baderum og lederrum.   

Statusskema er vedlagt. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning.  

Bilag Statusoversigt november 2007 Åben i Captia
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 
4  Åbent   Orientering om omfordeling af undervisniningstilskud til lokaletilskud 
2007 
 
045914-2007 
  

 

 

 

 
 
_____________________ 

 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 
5  Åbent   Forslag til mødedatoer i Folkeoplysningsudvalget 2008 
 
002499-2008 
  

Resumé
Efter ønske fra aftenskolerne drøftede Kultur- og Fritidsudvalgetsudvalget  på mødet 
den 5. december 2007, punkt 2,  om ikke- forbrugte midler fra aftenskolernes 
undervisningstilskudpulje 2007 kunne overføres til lokale tilskudspuljen og 
udbetales  til aftenskolerne, som et ekstra lokale tilskud år 2008. Kultur - og 
Fritidsudvalget godkendte på mødet den 5. december 2007 omfordeling af midlerne for 
så vidt angår 2008. 

  

Baggrund
Baggrunden for aftenskolernes ønske om en omfordeling af midlerne skal ses i lyset 
af, et overskud på undervisningspuljen på 350.000 kr. fra 2007 og at skolerne tidligere 
har fået godkendt en sådan omfordeling til brug for lokaler. 

Vurdering
Da det er forvaltningens vurdering, at der ikke er noget lovmæssigt til hinder for en 
omfordelingen af midlerne, beror en godkendelse af omfordelingen derfor udelukkende 
på en politisk vurdering. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag Fordelingstal for lokaletilskud 2008 Åben i Captia

Resumé
Folkeoplysningsudvalget afholder 6 årlige møder, fordelt på tre tirsdage i første halvår 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 
6  Åbent   Regler for tilskud til foreningslederuddannelse generelt 
 
001212-2008 
  

 

og tre tirsdage i andet halvår. Alle møder starter klokken 17.  

Skole og Fritid foreslår, at møderne i 2008 afholdes som følger:  

  
� Tirsdag den 22. januar (er aftalt)  
� Tirsdag den 25. marts  
� Tirsdag den 13. maj  
� Tirsdag den 19. august  
� Tirsdag den 21. oktober  
� Tirsdag den 9. december 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At de foreslåede datoer vedtages. 

Resumé
Tilskud til lederuddannelse er en del af Gentofte-ordningen, som er den politiske 
vedtaget tilskudsordning der er gældende for det frivillige foreningsliv i Gentofte. 
Gentofte-ordningen indeholder medlemstilskud, administrationstilskud og tilskud til 
lederuddannelse. 

Medlems-og administrationstilskud udbetales en gang årlig, hvorimod tilskud til 
lederuddannelse søges og udbetales løbende gennem et helt regnskabsår. 

Den samlede afsatte pulje for 2008 er 304.500 kr. som er opdelt med 176.200 kr.
(57,86%) til idræt, 118.300 kr.(38,82%) til spejdere og 10.000 kr. (3,31%) til andre 
foreninger. Denne procentfordeling er vedtaget i det nu nedlagte underudvalg vedr. 
aktiviteter, der bestod af Idræts- og spejderrepræsentanter. 

Baggrund
Skole og Fritid ønsker vedlagte regler behandlet, da man administrativt mener det er 
uhensigtsmæssigt, at det stort set er de samme foreninger, der modtager tilskud idet 
de sørger for at søge så snart puljen åbnes for nyt regnskabsår.  

Princippet er "først til mølle" - dog er bevillingen inddelt i 4 kvartaler.  

Det vil sige, at de foreninger, der ikke lige har deres kursusvirksomhed på plads den 1. 
januar vil ikke have en mulighed for at opnå tilskud, da puljen meget hurtigt er opbrugt.  
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 
7  Åbent   Høring om handicappolitik på Folkeoplysningsudvalgets møde 
22.1.2008 
 
002463-2008 
  

 

 

 

Vurdering
Skole og Fritid anbefaler, at der maksimum bevilges 2.000 kr. pr. person pr. kvartal i 
tilskud til lederuddannelse. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Folkeoplysningsudvalget beslutter at der maksimum bevilges 2.000 kr. pr. person 
pr. kvartal i tilskud til lederuddannelse. 

Bilag Regler for tilskud til lederuddannelse for 2008 Åben i Captia

Resumé
Handicappolitikken er sendt til høring ultimo 2007 og indstilles til drøftelse i 
kommunens rådgivende organer. Folkeoplysningsudvalget drøfter politikken i 
forbindelse med udvalgets første møde i 2008. 

Baggrund
Handicappolitik for Gentofte Kommune er sendt i høring ved alle skoler og institutioner. 
Høringsperioden forløber frem til fredag den 18. januar 2008. Kommunes rådgivende 
organer bør også have mulighed for at kommentere eller afgive høringssvar, eller 
drøfte handicappoltikken ved et senere møde, hvis det ikke kan nås indenfor 
høringsfristen.  

Vurdering
Skole og Fritid vurderer, at der umiddelbart kunne være mulighed for at kunne 
tilgodese handicappede børn og unge på de fritidsaktiviteter, der finder sted i 
forbindelse med Aktiv Sommer og Aktivt Efterår. Skole og Fritid anmoder 
udvalgsmedlemmerne om at overveje eventuelle andre tiltag, der kunne komme på 
tale inden for folkeoplysningsområdet. 

Indstilling
Skole og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At handicappolitikken drøftes. 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2008 
 
 
8  Åbent   Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
001677-2008 
  

 
_____________________ 

 
 
 
 

Bilag Følgebrev - Høring af handicappolitik december 2007 Åben i Captia
Bilag Handicappolitik til høring december 2007 Åben i Captia
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