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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
1 Åbent
Ashira Oure Boxing Club søger om at blive godkendt som
folkeoplysende forening i Gentofte
003702-2014

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om
folkeoplysning. Derefter er de godkendte foreninger således berettiget til at låne kommunale
lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.

Baggrund
Ashira Aure Boxing Club søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, således at foreningen
fremover kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.
Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet i Waterfront indtil videre.
Foreningen har pt. 22 medlemmer hvoraf de 17 er under 25 år og 9 af foreningens medlemmer er
hjemmehørende i Gentofte Kommune
Foreningens formål er at tilbyde medlemmernes deltagelse i boksetræning og kamp. Foreningen
oplyser, at aktiviteterne tilrettelægges, så der sker en rationel, sund og fornuftig udvikling af
boksning.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en
folkeoplysende forening.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
at Ashira Aure Boxing Club godkendes som en folkeoplysende forening og er dermed berettiget til
at søge medlemstilskud for regnskabsår 2013.

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
Punktet er udgået.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1 - Ansøgning fra AOBC/Bokseklub/Forening
Bilag 2 - Ashira Oure Boxing Club indsender vedtægter og referat af stiftenden
generalforsamling
Bilag 3 - AOBC/Bokseklub indsender oplysning om antal medlemmer og bestyrelsen
Bilag 4 - AOBC/Bokseklub oplyser sidste navn på person i bestyrelsen

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
2 Åbent
forening

Bellevue Surf'nSUP søger om at blive godkendt som folkeoplysende

046953-2013

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om
folkeoplysning. En godkendt forening er berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og
evt. søge medlemstilskud til foreningens medlemmer.

Baggrund
Bellevue Surf´nSUP søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, således at foreningen fremover
kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år og vederlagsfrit kan få stillet
lokale til rådighed.
Foreningen påtænker at være hjemmehørende i Gentofte Kommune under forudsætning af, at de
får stillet et klublokale til rådighed i området omkring Bellevue Strand.
Foreningen har p.t. 7 medlemmer, hvoraf alle er over 25 år og bosiddende i Gentofte Kommune.
Det er Bellevue Surf´nSUP's formål at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke vandsport på
board samt at opbygge et fællesskab omkring sporten og dermed udbrede kendskabet til både surf
og SUP.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en
folkeoplysende forening.

Indstilling
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Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
1. At Bellevue SurfnSUP godkendes som en folkeoplysende forening og er dermed berettiget
til at søge medlemstilskud for regnskab 2014
2. Såfremt foreningen godkendes vil Idræt og Fritid undersøge muligheden for at finde
relevant aktivitetssted.

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
Punkt 1- 2, Vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse fra Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune
Bilag 2 - Bellevue SurfnSUP referat fra stiftende generalforsamling
Bilag 3 - Bellevue SurfnSUP vedtægter signed
Bilag 4 - BellevueSurfnSUP Handleplan
Bilag 5 - Stiftelse af BellevueSurfnSUP

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
3 Åbent
Musikskolen på Berndotteskolen søger om optagelse under gruppe 2 i
Gentofte-ordningen
009459-2013

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der modtager
medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. En godkendt forening er berettiget til at
låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens medlemmer.
Musikskolen på Bernadotteskolen ønsker fremover at foreningen står åben overfor alle og dermed
bliver berettiget til at modtage medlemstilskud fra gruppe 2.

Baggrund
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Medlemstilskud udbetales jfr. Gentofte-ordningen, som er den kommunale tilskudsordning for det
folkeoplysende foreningsliv i Gentofte Kommune.
Iflg. Folkeoplysningsloven er det kommunens pligt at yde medlemstilskud til alle frivillige foreninger
i kommunen. På denne baggrund har Gentofte Kommune valgt at udarbejde en Gentofte-ordning,
som er opbygget i flere niveauer af tilskud, således, at det giver mulighed for at yde større tilskud til
de foreninger, der er placeret i gruppe 2 i forhold til foreningerne i gruppe 1.
I gruppe 1 er placeret privatskolers fritidsforeninger og musikskoler. Principielt består gruppe 1
af foreninger, der ikke er åbne for andre end privatskolens egne elever.
I gruppe 1 gives der en %-del i forhold til indbetalt kontingent. Musikskolen på
Bernadotteskolen modtog 4.309 kr. i medlemstilskud for regnskabsår 2012. Hvis tilskuddet var
beregnet med udgangspunkt i gruppe 2, ville foreningen i stedet havde modtaget 21.012 kr. i
medlemstilskud.
I gruppe 2 er placeret idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger.
Alle foreninger modtager 36 kr. pr. medlem under 25 år. Derudover ydes der en procentdel af
indbetalt kontingent for de samme medlemmer under 25 år.
Musikskolen på Bernadotteskolen dokumenterer med vedlagte vedtægter og oplysninger om
medlemmer, at foreningen er åben for alle og dermed berettiget til at modtage medlemstilskud fra
gruppe 2.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer at foreningen opfylder kriterierne for at blive placeret under gruppe 2
i Gentofte-ordningen istedet for gruppe 1, da foreningen med vedlagte vedtægter og oplysninger
kan dokumentere, at foreningen står åben for alle interesserede.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Musikskolen på Bernadotteskolen placeres under gruppe 2 i Gentofte-ordningen og fremover
modtager medlemstilskud derefter.

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
Vedtaget.
Under forudsætning af at indkaldelse til generalforsamling er tilladt fra skolens hjemmeside.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1 - Gentofte-ordningen revideret 2011
Bilag 2 - Bernadotteskolens Musikskolen indsender dokumentation for placering i gruppe 2 vedtægter

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
4 Åbent
Klub

Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Gentofte Volley

008377-2014

Resumé
Gentofte Volley ønsker at tilbyde beach volley som en fast aktivitet i klubben i sommermånederne
og søger derfor Udviklingspuljen, idræt og motion om 28.000 kr. Klubben har ikke mulighed for, at
få tid nok på banerne ved Bellevue Strandpark, så de kan tilbyde beach volley som en fast ugentlig
aktivitet. De ønsker derfor at benytte banerne ved Maglegårdsskolen. Skolens baner har været
uanvendelige, da det sand, der har været anvendt, ikke kan bruges til beach volley. Sandet er nu
udskiftet, og banerne er klar til brug. De ansøgte midler skal bruges til indkøb af nye net og linjer
samt til fræsning af banerne sommeren igennem. Fremadrettet regner klubben med at kunne finde
en person, der frivilligt vil fræse banerne.

Baggrund
Der er i 2014 afsat 251.000 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
støttet med kommunale tilskud. Der ydes højest 30.000 kr. pr. år pr. projekt.
Klubben har oplyst følgende budget for projektet:
Anskaffelse af beach volley net og linjer

kr. 10.000

Anskaffelse og montering af højdejusterbare skinner på netstolperne

kr. 4.500

Anskaffelse af og fast placering af udendørs materialekasse

kr. 5.500

Kompensation til arbejdshold for fræsning af sand i 2014

kr. 8.000

I alt

kr. 28.000
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Vurdering
Gentofte Kommune vil styrke mulighederne for alsidige og mangfoldige idræts- og
bevægelsestilbud til borgerne i kommunen. Beach volley er et rigtig god supplement til det
ordinære spil blandt andet fordi det appellerer til en anden målgruppe. Endvidere imødeser Idræt
og Fritid, at banerne endelig tages i brug til det, der var hensigten.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Gentofte Volleys ansøgning imødekommes

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
Vedtaget.
Udvalget ønsker en opfølgning på projektet fra både skolen og klubben.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1 - Gentofte Volley - ansøgning beach volley

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
5 Åbent
HIK søger udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning om støtte til
fastholdelsesprojekt
012588-2014

Resumé
Hellerup Idræts Klub (HIK) søger Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning om støtte til
fastholdelsestiltag i klubbens ungdomsfodboldsafdeling. Gennem at udvikle det sociale miljø
omkring ungdomsholdene ønsker HIK at fastholde de unge og mindske frafaldet fra U17 til U19
hold.
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Baggrund
Der er i 2014 afsat 100.000 kr. til Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning. Der ydes højest
30.000 kr. pr. år pr. projekt.
HIK Fodbold oplever et stort ungdomsfrafald med en nedgang fra fire U17 hold til blot et U19 hold.
Klubben ønsker at vende denne udvikling gennem en række sociale tiltag, der skal skabe et stærkt
ungdomsmiljø og medvirke til, at de unge fortsætter deres idræt. Fastholdelsesprojektet er baseret
på udmeldinger fra de unge om, hvad de efterspørger samt erfaringer fra IF Lyseng, hvor det er
lykkedes at fastholde de unge i denne aldersgruppe.
HIK Fodbold vil organisere ugentlige sociale arrangementer som FIFA gaming turninger,
bordfodbold og fodtennis. Samtidig vil der være fokus på at skabe et miljø, der forener de unges
interesse for fodbold, og udbygger de sociale relationer mellem de unge og de voksne i klubben.
Til at realisere dette ønsker HIK Fodbold at købe spillekonsol, projektor, et bordfodbold og
fodtennisnet og søger udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning om støtte til at dække udgifterne,
i alt 29.500 kr.
Projektet er planlagt til at vare 2 år og omfatte ungdomsafdelingens 400 medlemmer.
Retningslinjer for udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning er vedhæftet.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at det er vigtigt at afprøve løsninger, der imødekommer den store
udfordring som ungdomsfrafald er i idrætsforeninger. HIK Fodbolds fastholdelsestiltag er
konstruktivt i forhold til at skabe et socialt ungdomsmiljø i klubben, hvor de unge kan få et frirum i
deres hverdag.
Børn, Unge og Fritid vurderer, at initiativer med henblik på at fastholde de unge i et aktivt fritidsliv
bør støttes, og at effekterne af tiltaget bør evalueres, således at erfaringerne kan bruges bredt i
andre foreninger.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Folkeoplysningsudvalget imødekommer ansøgningen fra HIK Fodbold.

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
Vedtaget.
Udvalget ønsker en evaluering på projektet efter både 1. og 2. år
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Bilag 1 - Ansøgning om tilskud blanket fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning
Bilag 2 - Retningslinjer for udviklingspulje for fritid og folkeoplysning

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
6 Åbent

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål

012534-2014

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
1,) Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget kommer til vedtagelse på udvalgets næste
møde, evt. ændringer sendes til forvaltningen.
2,) Orientering om retssagen mod Gentofte Karate Klub, der har været afholdt telefonisk retsmøde
d. 20. marts, hvor en egentlig proces er blevet berammet. Retssagen kommer forventeligt til at
foregå i efteråret 2014.
3,) Orientering om Gentofte Stars og Forældreforeningen, Gentofte Stars og Gentofte Kommunes
revisor, PwC, har aftalt gennemgang af regnskaber i næste uge.
Gentofte Stars og Forældreforeningen er blevet sammenlagt i forbindelse med den årlige
generalformaling i Gentofte Stars d. 10.3.2014 og ved en ekstraordinær generalforsamling i
Forældreforeningen d. 13.3.2014.
4,) Kate Skavin (SIG) foreslog et foredrag fra Søren Gøtsche, fra Danmarks Idræts Forbund.
5,) Udvalget opfordres til at komme med forslag til andre steder i kommunen, til afholdelse af
kommende møder i Folkeoplysningsudvalget.
6,) Dorte Simon, (DH-Gentofte) orienterede om projektet mellem FOF Gentofte og DH-Gentofte,
vedr. tilgængeligheden for handicappede, til folkeoplysende undervisning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2014
7 Lukket

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål

012534-2014

Beslutninger
Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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