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Side 3 

1 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 
voksenundervisning 2017 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04822 

 

Resumé 

Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene. 
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2017 vedrørende undervisning og 
debatarrangementer. Dog med det forbehold, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte 
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede. 

 
Baggrund 

Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt 
debatarrangementer (10 procent). Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer 
opkræves af Kommunen. Se bilag 1 og 2.  
 
I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle 
merudgifter af eventuelle mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrørende undervisning på 51.715 kr. 
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning.  
Se bilag 3.  
 
Vurdering 
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning 
og debatarrangementer 2017 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2017 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Regnskab 90 procent pulje 2017 (2508884 - EMN-2018-04822) 

2. Regnskab for 10 procent pulje 2017 (2508881 - EMN-2018-04822) 

3. Mindreudgifter til udbetaling 2017 (2509224 - EMN-2018-04822) 

 
 



 

Side 4 

2 (Åben) Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2017 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04822 

 

Resumé 

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2017 for 
oplysningsforbundene. 

 
Baggrund 

Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem.  
 
Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger. 
Dog med det forbehold, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, 
samt at den fornødne dokumentation er til stede. 
 
Vurdering 
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab år 2017 
opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 
voksenundervisning. 
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At lokaletilskudsregnskabet for år 2017 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt.  
 
Bilag 

1. Regnskab lokaler 2017 (2508882 - EMN-2018-04822) 

 
 

3 (Åben) PEAS-regnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2017 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04822 

 

Resumé 

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2017, hvorefter de hermed forelægges 
folkeoplysningsudvalget. Se vedlagte bilag.  
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Baggrund 

I henhold til folkeoplysningslovens § 6, st. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte et tilskud på 
25 pct. af kursusprisen for Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede 
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende 
voksenundervisning i Gentofte Kommune samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende 
voksenundervisning.  
 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til folkeoplysningsudvalget: 
 
At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2017. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Regnskab PEAS 2017 (2508883 - EMN-2018-04822) 

 
 

4 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for 
oplysningsforbund i 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04823 

 

Resumé 

Fordeling af Kommunens budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2019 sker med 
udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2017. På den baggrund forelægges 
oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2019. 

 
Baggrund 

Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og 
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2017 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 2019 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven § 11 stk. 4 m.fl. 
 

 

Indstilling 
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Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes 
ansøgninger om tilskud for 2019. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt.  
 
Bilag 

1. Fordeling undervisningstilskud 2019 (2508888 - EMN-2018-04823) 

 
 

5 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund i 
2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04823 

 

Resumé 

Fordeling af Kommunens budgetramme til lokaleudgifter i 2019 sker med udgangspunkt i 
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2017. Fordelingstal for lokaletilskud i 2019 samt 
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed. 

 
Baggrund 

Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2019. På 
baggrund af de faktiske afholdte lokaleudgifter i 2017 fordeles lokaletilskuddet for 2019, og der 
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning.  
 
Vurdering 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende 
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2019 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven. 
 

 

Indstilling 

Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Fordeling lokaletilskud 2019 (2508889 - EMN-2018-04823) 

 
 

6 (Åben) Forslag til ny folkeoplysningspolitik 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-02441 

 

Resumé 

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med 
2024. Politikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger skal revideres i 
2018. 

 
Baggrund 

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, 
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører, og har til formål at bidrage til 
borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. Gentofte Kommunes 
opgave er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende 
voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.  
 
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 4. september 2018 blev en procesplan for revideringen 
besluttet. På baggrund af beslutningen, blev et seminar for områdets interessenter afholdt den 4. 
oktober 2018. Resultatet fra seminaret i form af inputs til kentegn og målsætninger er nu 
bearbejdet og samlet i vedhæftede Udkast til folkeoplysningspolitik. Politikudkastet indstilles 
hermed til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget med henblik på at diskutere eventuelle 
ændringsforslag, inden politikken fremlægges til endelig godkendelse på Folkeoplysningsudvalgets 
møde den 31. januar 2019. 
 

Indstilling 

BSKUF indstiller 
 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At udkastet til revideret folkeoplysningspolitik drøftes med henblik på endelig godkendelse på 
Folkeoplysningsudvalgets næste møde den 31. januar 2019. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Drøftet.  
 
Bilag 

1. Folkeoplysningsområdet i Gentofte Kommune 2018 (2494985 - EMN-2018-02441) 
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7 (Åben) Gentofte-ordningen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-04841 

 

Resumé 

Gentofte-ordningen er Gentofte Kommunes tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 
25 år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002, og fremlægges hermed til drøftelse. 

 
Baggrund 

Gentofte-ordningen blev vedtaget i 2001 med virke pr. 1./1.2002. Herefter er en ændring af den 
øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget i 2009 og en ændring af den øvre grænse for 
udbetaling af medlemstilskud vedtaget i 2011.  
 
Ordningen fremlægges her til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget med henblik på en diskussion af 
eventuelle justeringer.  
 

Læs indholdet af Gentofte-ordningen på Gentofte.dk eller i vedlagte bilag.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At Gentofteordningen drøftes med henblik på eventuelle justeringer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Drøftet.  
 
Bilag 

1. Gentofte-ordningen (2516795 - EMN-2018-04841) 

 
 

8 (Åben) Foreningen Herredsvej, godkendelse af folkeoplysende forening 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03393 

 

Resumé 

Foreningen Herredsvej har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i kommunen. 

 
Baggrund 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Tilskud-og-retningslinier-for-foreninger/Tilskud-til-foreninger/Tilskudsordning-til-foreninger-med-medlemmer-under-25-%C3%A5r
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Folkeoplysningsudvalget godkender nye folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i 
kommunen, og som lever op til folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år. 
 
Foreningen Herredsvej vil tilbyde interesserede mulighed for at dyrke leg, boldspil og lignende 
sociale aktiviteter samt med udgangspunkt i foreningen at udvikle medlemmernes evne og 
engagement til at tage medansvar i foreningen og lokalsamfundet. 
 
Foreningen har pt. 5 medlemmer, som alle er under 25 år og bor i kommunen.    
 
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at være hjemmehørende i kommunen. 
 
Foreningens ansøgning om godkendelse, vedtægter og referat af den stiftende generalforsamling 
er vedlagt som bilag. 
 
Vurdering 
Børn og Skole, Kultur, Unger og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at Foreningen Herredsvej 
opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

 

Indstilling 

BSKUF Indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Foreningen Herredsvej godkendes som folkeoplysende forening i kommunen. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Ansøgning om godkendelse (2476906 - EMN-2018-03393) 

2. Referat af stiftende generalforsamling (2476905 - EMN-2018-03393) 

3. vedtægter for Herredsvej forening (2468316 - EMN-2018-03393) 

 
 

9 (Åben) Blossom, godkendelse af folkeoplysende forening 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-03598 

 

Resumé 

Blossom har ansøgt om at blive godkendt i kommunen som folkeoplysende forening, som tilbyder 
voksenundervisning. 
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Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget godkender nye folkeoplysende foreninger, som er hjemmehørende i 
kommunen, og som lever op til folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunal lokaler og til at søge 
kommunale tilskud. 
 
Blossom vil skabe respekt, værdighed, synlighed og inklusion af udsatte kvinder gennem 
innovative projekter, som giver udsatte kvinder troen og styrken til at foretage positive forandringer 
i deres liv. 
 
Foreningen har pt. 5 medlemmer hvoraf de 4 er bosiddende i Gentofte Kommune, og der er pt. 11 
deltagere i undervisningen. 
 
Mail med samlet revideret ansøgning, referat af seneste generalforsamling, vedtægter, bestyrelses 
oversigt, budget samt referat af stiftende generalforsamling og oprindelige vedtægter er vedlagt 
som bilag. 
 
Der er ikke anført indtægter i budgettet, da Blossom i vid udstrækning vil finansiere sine aktiviteter 
gennem fonde mv. 
 
Vurdering 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at Blossom opfylder kommunens 
krav for at være en folkeoplysende forening, som tilbyder voksenundervisning. 
 

Indstilling 

BSKUF Indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Blossom godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, som tilbyder 
voksenundervisning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Mail med samlet revideret ansøgning (2501035 - EMN-2018-03598) 

2. Referat af ekstraordinær generalforsamling (2501034 - EMN-2018-03598) 

3. Endelig vedtægter september 2018 (2501033 - EMN-2018-03598) 

4. Bestyrelsen i Blossom sept 2018 (2501032 - EMN-2018-03598) 

5. Blossom budget - 2018 (2423426 - EMN-2018-03598) 

6. Referat af stiftende generalforsamling (2423425 - EMN-2018-03598) 

7. Vedtægter af 16.september 2018 (2482256 - EMN-2018-03598) 
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10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-01035 

 

Resumé 

Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
for Folkeoplysningsudvalget. 

 
Baggrund 

 Seminar om Facilitetsstrategi 
Onsdag den 21. november kl. 16.00-20.00 afholdes seminar om facilitetsstrategi på 
Gentofte Rådhus. Her inviteres interessenter på området til at komme med inputs til 
målsætninger og indsatser på facilitetsområdet. 

 
Gentofte Kommune har løbende bygget og udviklet idrætsfaciliteter til en bred vifte af 
formål og brugergrupper. En facilitetsstrategi skal fremover sætte retning for arbejdet med 
at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Den skal sikre, at 
faciliteterne i Gentofte Kommune udnyttes bedst muligt samt at de udvikles med 
udgangspunkt i borgernes interesser og de tendenser, der opleves inden for idræt og 
bevægelse.  
 

 Orientering om Aktivt Efterår 2018 
I dette års Aktivt Efterår deltog der 766 børn fordelt over 27 forskellige aktiviteter. 
Bæredygtig madlavning, ridning og svømning var nogle af de aktiviteter der toppede og 
blev udsolgt i løbet af få sekunder. 
Beklageligvis måtte vi nedlægge amerikansk fodbold, fodboldskole hos Jægersborg 
boldklub og Musik på Busses skole grundet for få deltagere. 
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra undervisere og forældre.  
 

 Dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
Formandskaberne for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har 
sammen besluttet at udsætte dialogmødet til februar 2019, hvor et af temaerne bliver 
Folkeoplysningspolitikken.  

 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur-, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At orienteringer tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning.  
 
Bilag 
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