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1 (Åben) Tuborg Yachtklub, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2017-01470

Resumé
Tuborg Yachtklub har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune.

Sagen blev udsat på Folkeoplysningsudvalgets møde den 16.august 2017, da bilag med 
foreningens vedtægter manglede.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningsloven.

De godkendte foreninger er berettigede til:
- vederlagsfrit at låne kommunale lokaler 
- at søge om medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

Tuborg Yachtklub ønsker at skabe rammer og fællesskab om fritidsaktiviteter indenfor sejlsport 
samt motion i vinterhalvåret i form af f.eks. bordtennis, som bidrager til velvære for krop og sjæl.

Foreningen har 57 medlemmer, hvoraf de 38 har bopæl i Gentofte Kommune. Der er pt. ingen 
medlemmer under 25 år.

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravene i forhold til at være hjemmehørende i kommunen.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Tuborg Yachtklub opfylder kommunens krav for at være 
en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Tuborg Yachtklub godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 16-08-2017
Punktet blev udsat til udvalgets næstkommende møde. 

Bilag
1. Ansøgning om godkendelse af Tuborg Yachtklub efter folkeoplysningsloven ... (1793770 - 
EMN-2017-01470)
2. Refarat generalforsamling 2017 S28C-117033007040 (1793764 - EMN-2017-01470)
3. T Y underskrevne vedtægter, 2803201701042017 (1793766 - EMN-2017-01470)
4. Bestyrelsesmedlemmer 2017 (1793769 - EMN-2017-01470)
5. T Y Budget for året 201707042017 (1800520 - EMN-2017-01470)
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2 (Åben) Gentofte Løbeklub, godkendelse af folkeoplysende forening 
 
Sags ID: EMN-2017-03772

Resumé
Gentofte Løbeklub har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningsloven.

De godkendte foreninger er berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år  

Gentofte Løbeklub vil give sine medlemmer mulighed for at lære at løbe, få en rutine og udvikle sig 
løbemæssigt i et socialt løbefællesskab, hvor hele kroppen bliver trænet. Det er endvidere 
klubbens formål, at medlemmerne udvikler deres lyst til at engagere sig i foreningens og andre 
idrætsaktiviteter.

Foreningen har 25 medlemmer, som alle har bopæl i Gentofte Kommune. Der er pt. ingen 
medlemmer under 25 år. 

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og til Gentofte Kommunes krav, 
herunder kravene i forhold til at være hjemmehørende i kommunen.

Vurdering
Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Løbeklub opfylder kommunens krav for at være 
en folkeoplysende forening i kommunen. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Løbeklub godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Referat af generalforsamling underskrevet af formand og referent (1999579 - EMN-2017-
03772)
2. Underskrevne vedtægter (1960216 - EMN-2017-03772)
3. Budget 2017-2018 (1960239 - EMN-2017-03772)

3 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen Idræt og motion, overførsel af midler
 
Sags ID: EMN-2017-04685
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Resumé
Fritid ønsker at overføre 75.000 kr. fra Udviklingspuljen for idræt og motion til Eliteidrætspuljen. 
Midlerne ønskes overført, da søgningen til denne pulje overstiger eliteidrætspuljens budgetterede 
100.000. 

Baggrund
Der er i 2017 afsat kr. 161.000 til Udviklingspuljen for idræt og motion og der er pt. forbrugt kr. 
10.000, dvs. der er kr. 151.000 i uforbrugte midler tilbage i puljen. Fritid har ikke kendskab til 
ansøgninger på vej til puljen.
Der er i 2017 afsat kr. 100.000 til Eliteidrætspuljen. Eliteidrætspuljen bruges til at støtte til rejser til 
klubber, der via DIF godkendte nationale mesterskaber har kvalificeret sig til deltagelse i 
internationale konkurrencer. Der kan maksimalt søges om kr. 30.000. I 2017 er puljen opbrugt. Der 
er femten foreninger, der har søgt Eliteidrætspuljen, hvoraf otte har modtaget støtte. De otte 
foreninger, der har modtaget støtte, har fået mellem kr. 6.000-20.000.
Fritid har pt. modtaget yderligere to ansøgninger, der begge skønnes kvalificerede til at modtage, 
som ikke vil kunne modtage støtte, da puljen er opbrugt. Der er endvidere forventeligt, at vi 
modtager flere ansøgninger til puljen i indeværende år, da foreningerne traditionelt søger i 
efteråret.
Fritid ønsker derfor at støtte de nuværende to ansøgere samt eventuelle kvalificerede ansøgninger 
til Eliteidrætspuljen med dele af de uforbrugte midler i Udviklingspuljen for idræt og motion.
De to nuværende ansøgere vurderes begge kunne opnå støtte på kr. 20.000.

Vurdering
Fritid vurderer ikke, at Udviklingspuljen for Idræt og Motion vil blive anvendt fuldt ud i indeværende 
år, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at anvende dele af midlerne til at støtte op om de 
foreninger, der har ansøgt om midler til elitære formål. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

1. At der overføres 75.000 kr. med mulighed for at øge til 100.000 kr., såfremt der er behov, 
og såfremt Udviklingspuljen for idræt og motion ikke modtager ansøgninger. Midlerne 
overføres fra Udviklingspuljen for Idræt og motion til Eliteidrætspuljen.

2. At Folkeroplysningsudvalget orienteres om brug af midlerne på årets sidste 
folkeoplysningsudvalgsmøde.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Evaluering af Folkeoplysningsudvalget i perioden 2014- 2017
 
Sags ID: EMN-2017-04587
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Resumé
I perioden 2014-2017 har folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune behandlet 91 
dagsordenspunkter af forskellige karakter. Dagordenspunkterne har været tværfaglige eller 
omhandlende de enkelte områder, der er repræsenteret i folkeoplysningsudvalget.

Baggrund
Det nuværende folkeoplysningsudvalg har i perioden 1.1.2014 – 1.10.2017 behandlet 91 punkter. 
Overordnet set har der været 18 tværfaglige punkter, 48 om idræt, 11 om aftenskoler, otte om 
spejdere, seks om kultur, 23 om foreningsgodkendelser, 23 puljeansøgninger, og to om 
handicapområdet. Folkeoplysningsudvalget har selvstændigt taget 9 sager op, hvoraf fire har 
omhandlet revision, tre om folkeoplysningsområdets brug af offentlige midler, en om lokaletilskud 
og en om udfordringerne ved det folkeoplysende arbejde.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget 

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Oversigt for punkter i perioden 2014 2017 (2001187 - EMN-2017-04587)

5 (Åben) Gentofte Kommune er DIF og DGI visionskommune
 
Sags ID: EMN-2017-02448

Resumé
Borgmester Hans Toft underskrev den 29. september 2017 en ambitiøs aftale med Danmarks 
Idræts Forbund (DIF) og DGI om at blive visionskommune under kampagnen ”Bevæg Dig For 
Livet”. 

Baggrund
Gentofte Kommune er nu visionskommune og skal i perioden 2017-2022 samarbejde med DIG og 
DGI i et forpligtende partnerskab. 

Samarbejdet blev markeret ved et arrangement i forbindelse med Gentofte Sportsparks 75 års 
jubilæum den 29. september 2017. Medunderskrivere af aftalen er Niels Nygaard, formand i DIF, 
Søren Møller, formand i DGI, og Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn. 

Formålet med at blive visionskomme er at etablere et forpligtende partnerskab, hvor parterne i 
perioden 2017-2022 skal arbejde for, at flere borgere bliver fysisk aktive. 
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Baggrunden for visionskommuneindsatsen er DIFs og DGI’s fælles vision ”Bevæg dig for livet”. 
Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af 
befolkningen skal dyrke idræt i en forening

I samarbejde med DIF og DGI er der udarbejdet en rammeaftale, som beskriver konkrete 
målsætninger og de overordnede temaer. Aftalen bygger på fire af fokusområderne i Gentofte 
Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse”: Partnerskaber, Et 
mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum, og Foreningsidræt. Fokusområdet Talentudvikling og 
eliteidræt er ikke en del af aftalen. Visionsaftalen ligger i naturlig forlængelse af visionen for 
Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik, ”Gentofte i Bevægelse”, og Gentofte 
Kommunes målsætning om ”En times motion for alle borgere”

Den overordnede ambition i visionsaftalen er:

 At øge antallet af idrætsaktive 

Voksne (16-80 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, således at knap 80 
pct. af de voksne mellem 16 og 80 år dyrker idræt, sport eller motion.

Børn og unge (10-15 år). Vi vil øge idrætsdeltagelsen med 8 % frem mod 2022, således at 
knap 90 % af børn og unge mellem 10 og 15 år dyrker idræt, sport eller motion.

 At øge antallet af foreningsmedlemmer

Antallet af medlemmer i idrætsforeningerne øges med 10% i Gentofte Kommune.  

Gentofte Kommunes udgangspunkt er højt, idet idrætsdeltagelsen ligger over landsgennemsnittet. 
Det er derfor en meget ambitiøs aftale.

Grundlaget for aftalen er, at målsætningerne skal opnås ved indsatser forankret på tværs af 
organisationen i Gentofte Kommune. 

Aftalen er vedhæftet til orientering. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Visionskommuneaftale 8. august - endelig version (1946778 - EMN-2017-02448)
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6 (Åben) Ministerhenvendelse om samarbejde med foreninger om forebyggelse af 
radikalisering
 
Sags ID: EMN-2017-04731

Resumé
Gentofte Kommune har modtaget et orienteringsbrev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet 
om tiltag over for personer og foreninger, der søger at undergrave demokratiske værdier samt 
eksempler på lokale tiltag i forbindelse med samarbejde med foreninger om forebyggelse af 
radikalisering.

Baggrund
På baggrund af ændringer i Folkeoplysningsloven har Kulturministeriet udarbejdet en 
sammenskrivning af lovens forarbejder for så vidt angår de nye krav til foreningernes formål og 
adfærd og det risikobaserede tilsyn. Formålet er at give en mere overskuelig fremstilling af 
hensigten med lovændringen og nogle generelle fortolkningsbidrag.

Derudover har en ændring i Udlændingeloven medført, at Udlændingestyrelsen har udarbejdet en 
offentlig sanktionsliste indeholdende navngivne udenlandske religiøse forkyndere med flere, som 
kan udelukkes fra at indrejse her i landet.

Sanktionslisten og personer opført herpå vil for kommunerne kunne indgå i vurderingen af og 
tilsynet med, om konkrete foreninger eller organisationer har et værdigrundlag eller en adfærd, der 
er forenelig med formålet for et samarbejde med den pågældende forening eller organisation.

I bilaget kan man via hyperlinks tilgå uddybende fortolkninger og eksemplificeringer.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Brev fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (2011831 - EMN-2017-04731)
2. Bilag - Orientering om tiltag (2011832 - EMN-2017-04731)

7 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for oplysningsforbund 
i 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04777

Resumé
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Fordeling af Kommunens budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2018 sker med 
udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2016. På den baggrund forelægges 
oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2018. 

Baggrund
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og 
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2016 ganget med følgende brøker:

Almen undervisning: 1/3
Instrumentalundervisning: 5/7
Handicapundervisning: 7/9

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de budgetterede fordelingstal til undervisning og 
debat i 2018 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven § 11 stk. 4 m.fl. 

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes 
ansøgninger om tilskud for 2018.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling undervisningstilskud 2018 (2014896 - EMN-2017-04777)

8 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund i 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04777

Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til lokaleudgifter i 2018 sker med udgangspunkt i 
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2016. Fordelingstal for lokaletilskud i 2018 samt 
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed. 

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2018. På 
baggrund af de faktiske afholdte lokaleudgifter i 2016 fordeles lokaletilskuddet for 2018, og der 
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning. 

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende lokaletilskud og 
ydelsesdækning for 2018 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven. 

Indstilling
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Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Fordeling lokaletilskud 2018 (2014897 - EMN-2017-04777)

9 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-01035

Baggrund
Deling af klublokaler.
På mødet i Folkeoplysningsudvalget d.16.august 2017 blev det besluttet, at forvaltningen skulle 
afholde møde med SIG om udfordringerne med deling af klublokaler, inden 
folkeoplysningsudvalget træffer en beslutning.
Der har endnu ikke været afholdt møde med SIG om deling af klublokaler, hvorfor dette punkt 
udsættes til næstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

10 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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