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1 (Åben) Brobyggerne, godkendelse af folkeoplysende forening

Sags ID: EMN-2015-11278

Resumé
Brobyggerne har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen.

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

De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til 
at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.

Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Vurdering
Brobyggerne ønsker med afsæt i erfaringerne med tilbuddet Basecamp under aktiv årstid at etablere 
en forening, som kan tilbyde en lignende fast aktivitet for børn og unge med særlige behov, således at 
børnene og de unge gennem deltagelse i aktiviteten kan udvikle deres færdigheder i forhold til, at 
deltage i fysisk aktivitet, fungere i en foreningsmæssig ramme og forholde sig til andre børn og voksne 
end dem, der udgør deres daglige netværk. Foreningen skal fungere som et springbræt for børnene 
og de unge på deres vej frem mod deltagelse i tilbud i det almene foreningsliv. 

Foreningen har pt. 8 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune.

Brobyggernes vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og 
Fritid vurderer samlet, at Brobyggerne opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende 
forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Brobyggerne godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen vil være 
berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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Referat fra stiftende GF 8 dec 2014.PDF (377764 - EMN-2015-01319)
Vedtægter.PDF (377762 - EMN-2015-01319)
Adresseliste for bestyrelse og revisor for ”Brobyggerne Gentofte” (385710 - EMN-2015-

01319)

2 (Åben) Gentofte Billard Klub, godkendelse af folkeoplysende forening

Sags ID: EMN-2015-11278

Resumé
Gentofte Billard Klub har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen.

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

De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til 
at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.

Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Vurdering
Gentofte Billard Klub ønsker at fremme interessen for billardsporten i Gentofte Kommune ved 
afholdelse af årlige klub- og klasemesterskaber venskabsturneringer mv.

Foreningen har pt. 23 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune.

Gentofte Billard Klubs vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Fritid, 
Kultur og Unge vurderer samlet, at Gentofte Billard Klub opfylder kommunens krav for at være en 
folkeoplysende forening i kommunen

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid, indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Billard Klub godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen 
vil være berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret 2015.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. reviderede vedtægter Gentofte Billardklub (379586 - EMN-2015-11278)
2. Referat af stiftende generalforsamling Gentofte Billard Klub (382859 - EMN-2015-11278)
3. Gentofte Billard klub - liste over bestyrelsens medlemmer ogrevisor samt medlemmer af 

foreningen (388582 - EMN-2015-11278)

3 (Åben) Gentofte Dartklub, godkendelse af folkeoplysende forening

Sags ID: EMN-2015-05910

Resumé
Gentofte Dartklub har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen.

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

De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til 
at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.

Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Vurdering
Gentofte Dartklub ønsker at fremme kendskabet til dart samt at spille dart på højst mulige sportslige 
niveau.

Foreningen har pt. 7-8 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune.

Gentofte Dartklubs vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge 
og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Dartklub opfylder kommunens krav for at være en 
folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Gentofte Dartklub godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen 
dermed vil være berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret 2015.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Revideret ansøgning fra Gentofte Dartklub (351665 - EMN-2015-01098)
2. Gentofte Dartklub - adresseliste for bestyrelsen (388540 - EMN-2015-01098)

4 (Åben) Faino, godkendelse af folkeoplysende forening

Sags ID: EMN-2015-11038

Resumé
Faino har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i kommunen.

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

De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til 
at søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.

Mindst 1/3 af foreningens medlemmer skal være bosiddende i kommunen.

Vurdering
Fiano ønsker at fremme Ukrainsk kultur i Danmark og i udlandet samt at arbejde for integration af 
nyankomne fra Ukraine i det danske samfund.

Foreningen har pt. 6 medlemmer, hvoraf mere end 1/3 heraf er bosiddende i Gentofte Kommune.

Fainos vedtægter lever op til kommunens og folkeoplysningslovens krav, og Kultur, Unge og Fritid 
vurderer samlet, at Faino opfylder kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i 
kommunen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:
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At Faino godkendes som folkeoplysende forening i kommunen, således at foreningen vil være 
berettiget til at søge om medlemstilskud for regnskabsåret 2015.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Folkeoplysningsudvalget henstiller til idræt og Fritid at bede Faino om at indsende 
navn på hhv. formand og kasserer, når bestyrelsen har konstitueret sig.

Bilag
1. GeneralMeeting1.pdf (361011 - EMN-2015-11038)
2. Reviderede vedtægter Faino (382709 - EMN-2015-11038)

5 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Skovshoved Roklub

Sags ID: EMN-2015-00538

Resumé
Skovshoved Roklub ønsker at etablere et tilbud til børn i alderen 8 – 11 år, hvor de gennem en 
legende tilgang bliver bredt introduceret til forskellige roaktiviteter. 

Tilbuddet er en nytænkning indenfor rosporten, da ungdomsmedlemmer normalt skal vælge en enkelt 
aktivitet fra starten af deres medlemskab. Klubben ønsker med tiltaget at give kommende medlemmer 
en bred indføring i klubbens mange aktiviteter, så de har en god forudsætning for senere at vælge den 
aktivitet, der passer dem. 

Det er målet at få fat i 20 – 30 deltagere pr. år, og rekrutteringen skal ske via annoncering og på et 
senere tidspunkt via et samarbejde med omkringliggende skoler. Holdet vil indgå i klubbens sociale 
arrangementer ifbm. videoaftener, træningssamlinger, sommerhusture, fællesspisning m.m. og 
medlemmerne vil have mulighed for at stille op til stævner inden for alle roaktiviteterne.

Bestyrelsen støtter op om tiltaget, da de vurderer at det kan knytte klubbens forskellige sportslige 
afdelinger bedre sammen.
Klubben ansøger om 30.000 kr., og de ansøgte midler skal primært bruges på indkøb af nyt materiel, 
godtgørelse af trænerlønninger samt annoncering. 

Baggrund
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Der er i 2015 afsat 257.000 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 er 157.000 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag.

Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. Der ydes 
højest et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.

Klubben har oplyst følgende budget for projektet:

Trænerløn: 100 timer á 70 kr. 7.000 kr. 
Køb af børnekajak: 3 stk. á 4000 kr. 12.000 kr.
Køb af polokajak: 3 stk. á 4000 kr. 12.000 kr. 
Køb af pagaj: 10 stk. á 700 kr. 7000 kr. 
Annoncering i Villabyerne: ca. 4 halvsides farveannoncer 9000 kr. 
Træningssamlinger/ stævner ca. årligt 10.000 kr. 
Udgifter i alt 57.000 kr.

Klubben har bevilliget midler til at støtte projektet. Der er et medlemskontingent på 500 kr. årligt samt 
et indmeldingsgebyr på 300 kr. 

Vurdering
Med etableringen af et ”aktivitetshold” i Skovshoved roklub er det muligt, at tilbyde nye medlemmer en 
bred introduktion til klubbens mange aktiviteter, samt appellere til en bred børnegruppe. Tiltaget 
understøtter derfor fint Gentofte Kommunes to mål om, at styrke vores foreninger i deres arbejde med 
at rekruttere og fastholde børn og unge i foreningerne samt styrke rammerne for alsidige og 
mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud til borgerne.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Skovhoved Roklubs ansøgning imødekommes

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Budgettillæg til ansøgning om tilskud.docx (359245 - EMN-2015-00538)
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2. Ansøgning og tilskud fra Udviklingspulje, idræt og motion - Skovshoved Roklub 
ungdom.pdf (338316 - EMN-2015-00538)

6 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Gentofte Billard Klub

Sags ID: EMN-2015-00538

Resumé
Gentofte Billard Klub ønsker at etablere sig som ny folkeoplysende forening i Gentofte Kommune 
med det formål at fremme interessen for billardsporten for alle over 10 år i kommunen bl.a. ved at 
afholde årlige klub- og klassemesterskaber samt venskabsturneringer mv. 

Foreningen som søger om godkendelse som folkeoplysende forening på dette møde i 
Folkeoplysningsudvalget har pt. 23 medlemmer, heraf 4 under 25 år.

Klubben ansøger om 30.000 kr., som skal bruges på indkøb af materiel til etablering af aktiviteten. 

Baggrund
Der er i 2015 afsat 257.000 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 er 157.000 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag.

Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. 

Der ydes højest et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.

Klubben har jf. bilaget oplyst om etableringsudgifter på 164.119 kr., hvoraf ca. 138.000 kr. har at gøre 
med faciliteter til at dyrke sportsbillard, og de resterende udgifter vedrører rammer som spisefaciliteter, 
køleskab, elkoger mv., som ikke umiddelbart er støtte berettigede udgifter. 

Vurdering
Etableringen af Gentofte Billard klub vil tilvejebringe et nyt foreningstilbud i kommunen, som 
endnu ikke har nogen sportsbillardklub. Tiltaget understøtter dermed kommunens mål om, at styrke 
rammerne for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud til borgerne.

Det fremgår ikke af ansøgningen, hvorledes de øvrige etableringsudgifter skal tilvejebringes, og der 
udestår også et spørgsmål om, hvilke lokaler foreningens aktiviteter vil skulle udspille sig i.

Kultur, Unge og Fritid anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes således, at midlerne først 
frigives, når der foreligger oplysninger om tilvejebringelsen af de øvrige etableringsomkostninger, og 
spørgsmålet om, hvor foreningens aktiviteter skal foregå, er afklaret.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Folkeoplysningsudvalget:

At ansøgningen fra Gentofte Billardklub imødekommes, under forudsætning af, at der foreligger 
oplysninger om, hvorledes de øvrige etableringsudgifter, og spørgsmålet om, hvor foreningens 
aktiviteter skal foregå, er afklaret.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.
Folkeoplysningsudvalget beder Idræt og Fritid om at følge op på Gentofte Billardklubs 
udvikling.

Bilag
1. Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen (374820 - EMN-2015-00538)

7 (Åben) Orientering om revisionspraksis for medlems- og lokaletilskud

Sags ID: EMN-2015-11419

Resumé
Der orienteres om revisionspraksis for medlems- og lokaletilskud i Gentofte Kommune sammenholdt 
med den tilsvarende praksis i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner.

Baggrund
På folkeoplysningsudvalgets møde den 18. februar 2015 bad udvalget om at få en orientering om 
kommunens praksis for behandling og revision af ansøgninger om medlems.- og lokaletilskud.  

Vurdering
Gentofte Kommunes praksis for behandling og revision af ansøgninger om medlems- og lokaletilskud 
fremgår af bilagte oversigt, hvor praksis er sammenlignet med praksis i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe 
og Rudersdal Kommuner.

Som det fremgår at bilaget, er Gentofte Kommunes revisionspraksis mere systematisk og ”skrap” end 
de andre kommuners.

Der stilles således skrappere krav i Gentofte Kommune til klubbernes revisorer, og Gentofte 
Kommune tager systematisk 10 % af klubberne ud til en nærmere gennemgang af alle bilag, som 
ligger til grund for udbetalingerne af tilskud.  
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Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Medlems og lokale tilskud i 4K (381843 - EMN-2015-11419)

8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Sags ID: EMN-2015-03796

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
! Orientering vedr. sagen om Gentofte Katete Klub

! Orientering fra Dorte Simon, DH-Gentofte vedr. Projekt om tilgængelighed og 
inklusion af handicappede i fritidsundervisningen. 
Dorte Simon og Bernadette Follmann, FOF Gentofte udarbejder en evaluering af 
projektet. Evalueringen kommer til drøftelse på udvalgtes næste møde d. 10. juni 
2015.
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Bilag

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

Sags ID: EMN-2015-03796


