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Side 2

1 (Åben) Revision af folkeoplysningspolitikken

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-02441

Resumé
Der gives et mundtligt oplæg af Søren Gøtzsche fra Furesø Kommune om udfordringer og
tendenser på det folkeoplysende område efterfulgt af en drøftelse.

Baggrund
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. juni 2018 blev et forslag til proces for formulering af
nye kendetegn og målsætninger for folkeoplysningspolitikken drøftet. Drøftelserne lagde ikke op til
ændringer i procesplanen, men førte til en forespørgsel efter mere viden på området.
Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har således inviteret Søren Gøtzsche fra Furesø
Kommune på dette møde til at give et oplæg med nyeste viden om udfordringer og tendenser på
det folkeoplysende område. Ligeledes er Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik samt
procesplan for revideringen af denne vedlagt som bilag, med henblik på endelig godkendelse, jf.
Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. juni 2018.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
1) At oplægget fra Videnscenter for Folkeoplysning drøftes
2) At processen for formulering af nye kendetegn og målsætninger for
folkeoplysningspolitikken godkendes.

Tidligere beslutninger:

Bilag
1. Forslag til proces for formulering af nye kendetegn og målsætninger for
folkeoplysningspolitikken i Gentofte Kommune (2324018 - EMN-2018-02441)
2. Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune (2437644 - EMN-2018-02441)

2 (Åben) Udviklingspuljen idræt og motion, Gentofte Svømmeklub

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-03169

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har modtaget en ansøgning fra Gentofte
Svømmeklub om støtte på 30.000 kr. til etablering af et ungdomshold.

Baggrund

Side 3

Gentofte Svømmeklub ønsker at etablere et ungdomshold for svømmere, som gerne vil fortsætte
med at dyrke konkurrencesvømning, men som enten ikke har det rette niveau eller lysten til at
svømme på elitært plan, men som stadig gerne vil deltage i stævner og være en del af
klubfællesskabet.
Tilbuddet er målrettet ungdomsfastholdelse af aldersgruppen 15-18 år, og der er en forventning om
et deltagerantal på ca. 10 svømmere det første år. Der vil være løbende tilgang til holdet og målet
er en holdstørrelse på 20 svømmere på sigt. Der vil være tilknyttet kompetente
træner/assistenttræner til holdet, og det er også tanken at videreuddanne svømmerne, så de på
sigt kan indgå i undervisningsafdelingen i klubben. Svømmerne vil få tilbudt træning 5 gang om
ugen og der vil være et krav om 80 % fremmøde for at deltage på holdet. Til sammenligning
svømmer klubbens elitehold 9 gange om ugen, med forventning om tæt ved 100 % fremmøde.
Tiltaget er højt prioriteret af klubbens bestyrelse, og der er derfor allokeret vandtid, midler til tiltaget
og fundet en kompetent træner til holdet.
Der er i 2018 afsat 162.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion og der er d.d.102.000 kr.
tilbage i puljen. Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med
kommunale tilskud. Der ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.
Klubben har oplyst følgende budget:
Der er afsat 211.000 til trænerlønninger til to trænere 15 timer om ugen over et år.
Kontingentet vil være på 5000 kr. per svømmer årligt.
Midlerne fra Udviklingspuljen, idræt og motion, skal bruges som et starttilskud til
assistenttræneren.
Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Vurdering
Gentofte Svømmeklubs tiltag, med etablering af et ungdomshold, passer godt ind i et af Idræts- og
bevægelsespolitikkens indsatsområder, som handler om, at understøtte fællesskaber der skaber
glæde, tiltrækker, favner og fastholder.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Gentofte Svømmeklubs ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale beløb, kr.
30.000.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning Udviklingspuljen, idræt og motion 2018 (2383840 - EMN-2018-03169)
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3 (Åben) Orientering om Fritidspas

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-03779

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har bedt om en orientering om kontingentstøtteordningen Fritidspas.

Baggrund
Gentofte Kommune har siden 2016 afprøvet Fritidspas og med tilskud til fritidskontingent givet
børn og unge i økonomisk udsatte familier mulighed for deltagelse i fritidslivet.
I 2016 modtog 36 børn og unge støtte via Fritidspas, i alt 39.600 kr.
I 2017 modtog 60 børn og unges støtte, i alt 78.000 kr.
Forsøgsordningen har ikke være bredt annonceret men tilslutningen viser, at der er et behov for
økonomisk tilskud, og at Fritidspas understøtter målene i idræts- og bevægelsespolitikken samt
visionskommunesamarbejdet med DIF og DGI om at få endnu flere borgere til at være fysisk
aktive. Dertil imødekommer ordningen også anbefalinger fra opgaveudvalget for flygtninge og
integrations anbefaling om inklusion i fritidslivet.
Interview med kontaktpersoner, der henviser familier til Fritidspas, anbefaler at der ikke bør være
en aldersgrænse for familier/personer på integrationsydelse, hvis der skal være mulighed for
medlemskab i foreningslivet.
Derudover bliver der peget på et behov for en følgeordning, for at støtte de mest udsatte borgeres
deltagelse i foreningslivet, samt sikre fastholdelse. En mentor/følgeordning kan organiseres i
partnerskab med frivillige gennem nogle af de nationale organisationer men skal koordineres af
medarbejdere i Gentofte Kommune.
Der er for nuværende ikke økonomisk mulighed for inden for driftsrammen at lave en
mentor/følgeordning.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.
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4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-00801

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

Baggrund


Godkendelse af den folkeoplysende forening Denmark Gujarat Samai
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. juni 2018 godkendte udvalget Denmark
Gujarat Samai som ny folkeoplysende forening, idet der dog blev stillet spørgsmålstegn
ved, om ikke folkeoplysningsloven stiller krav om, at der skal være betaling af kontingent i
folkeoplysende foreninger.
Fritid har med inddragelse af Jura undersøgt dette nærmere, og bestemmelsen i
Folkeoplysningslovens §4 stk. 3 nr. 5) om at en folkeoplysende forening skal ”bygge på
aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer” skal forstås på den måde, at
der skal betales et årligt kontingent for medlemskabet af foreningen. Det er ikke nok, at der
betales for deltagelsen i de aktiviteter, som det enkelte medlem måtte deltage i.
Fritid har på dette grundlag bedt Denmark Gujarat Samai om at fastsætte kontingent for
medlemskab af foreningen, hvilket de har gjort, og Fritid har derefter endeligt godkendt
foreningen.



SpecialSport Katalog 2018/2019
I et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Idrætsforeningen Espelunden og Københavns
Idrætsforening for Udviklingshæmmede og med støtte fra den fælleskommunale
idrætspulje er der udarbejdet et katalog over alle kendte idrætstilbud til borgere med
funktionsnedsættelse i hovedstadsområdet, Nordsjælland og Roskildeområdet.
Kataloget kan ses elektronisk her: SpecialSport Katalog 2018/2019
Kataloget er trykt i 8.000 eksemplarer, som i Gentofte Kommune vil blive uddelt til elever på
Søgårdsskolen, på kompetencecentrene på de øvrige skoler, til sagsbehandlere i
Sundhedsplejen og i Børn og Familier samt til socialrådgivere mfl.
Et trykt eksemplar vil blive uddelt til udvalgets medlemmer på mødet.



Dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Den 7. november 2018 holdes dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.



Meddelelse fra Fritid og Samfund
Vedlagt som bilag er en kommentar fra Fritid og Samfund om en eventuel tvungen
bortforpagtning af cafeteriadrift i idrætshaller og klubhuse.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
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At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommentar fra Fritid og Samfund om tvungen bortforpagtning af cafeteriadrift (2436491 EMN-2018-00801)
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