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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
1 Åbent

Charlottenlund Ponytravklub søger om at blive godkendt som forening

047767-2012

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
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.
Charlottenlund Ponytravklub søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, således at foreningen
fremover kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.
Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet Charlottenlund Travbane.
Foreningen har pt. 14 medlemmer hvoraf 4 er under 25 år. 5 af foreningens medlemmer er
hjemmehørende i Gentofte Kommune jfr. mail af 13. november 2012.
Foreningens formål er at forbedre forholdene for og kendskabet til ponyvæddeløb og således
fremme ponytrav- og ponymontésportens udvikling i Danmark. Det er foreningens opgave at
afholde ponytrav- og ponymontéløb efter foreningens gældende løbsbestemmelser.

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 Charlottenlund Ponytravklub godkendes som en folkeoplysende forening og er dermed
berettiget til at søge medlemstilskud for regnskab 2013.

Beslutninger
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Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
Afslået.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
CPK - signerede dokumenter
Ansøgning om godkendelse
Budget 2013
Charlottenlund Ponytravklub indsender ny bestyrelsesoversigt
Oversigt over bestyrelsen, Charlottenlund Ponytravklub.
Charlottenlund Ponytravklub - spørgsmål og svar 11.06.13

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
2 Åbent

Revisionsinstruks for frivillige foreninger

031479-2006

Resumé
Revisionsinstruks til frivillige foreninger fremlægges til beslutning.

Baggrund
Ændrede krav til revision i frivillige foreninger blev anbefalet fra Folkeoplysningsudvalget 28. marts
2012 og godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2012. På den baggrund er der blevet
udarbejdet en revisionsinstruks til foreningerne, som hermed fremlægges til beslutning.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at revisionsinstruksen er en god vejledning til de frivillige foreninger
om nye krav til foreningens regnskabsaflæggelse og revision.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At revisionsinstruksen godkendes.

Beslutninger
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Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
Udsat.
Folkeoplysningsudvalget ønsker at se de skemaer, der henvises til i revisionsinstruksen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Vejledning om krav til regnskab og revision for 2013

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
3 Åbent

Revision af oplysningsforbundenes regnskaber

017373-2013

Resumé
Revidering af krav om revision og revisionsinstruks for oplysningsforbund tilhørende Gentofte
Kommune fremlægges til beslutning.

Baggrund
Oplysningsforbund hjemhørende i Gentofte Kommune ydes én gang årligt undervisnings- og
lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.
Jævnfør Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og 3 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at
regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Besluttes
dette, skal grænsen for større tilskud fastsættes.
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har vedtaget, at såfremt en folkeoplysende
voksenundervisningsvirksomhed har modtaget samlede tilskud på over 100.000 kr., skal
tilskudsregnskaberne revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis de samlede
tilskud er på under 100.000 kr., kan den folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed anvende
en valgt uafhængig revisor.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. april 2012 en definition af større tilskud for
frivillige foreninger værende 200.000 kr. Det er et ønske fra flere oplysningsforbund hjemhørende i
Gentofte Kommune, at denne definition ligeledes skal gøre sig gældende for den folkeoplysende
voksenundervisning.

Side 5 af 12

Vedlagt som bilag er de gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
for år 2010-2014.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en revidering af definitionen af større tilskud og
dermed krav om registreret eller statsautoriseret revisor for oplysningsforbundene er relevant.
Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en grænse for større tilskud på 200.000 kr. for
oplysningsforbund er passende i forhold til revisionsopgavens størrelse og oplysningsforbundenes
udgift til registreret eller statsautoriseret revision i forhold til tilskuddets størrelse.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At en revidering af definitionen af større tilskud til værende 200.000 kr. for oplysningsforbund
godkendes og anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
Afslået, den nuværende grænse på 100.000, ønskes bevaret.
Folkeoplysningsudvalget ønsker at indstille, at tilskudsbeløbet for idrætsforeninger og
spejdere, ligeledes fastsættes til 100.000 kr.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Retningslinjer for tilskud 2010 til 2014

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
4 Åbent

Høring om budgetforslag 2014

022378-2013
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Resumé
Efter ønske fra brugerrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget orienteres udvalget hermed om
Gentofte Kommunes budgetforslag 2014 med tilhørende overslagsår 2015 - 2017.

Baggrund
Gentofte Kommune, Økonomi sendte den 3. juni 2013 budgetforslag 2014 for Folkeoplysning og
fritidsaktiviteter til høring hos brugerrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget samt Samrådet af
aftenskoler. Høringsmaterialet i form af budgethøringsskrivelse samt budgetoversigt vedlægges
som bilag 1 + 2.
Udgangspunktet for vedlagte budgetforslag 2014 er budgetgrundlaget 2013 justeret med det
beregnede skøn over pris- og lønfremskrivning samt eventuel ny lovgivning på området,
beslutninger i Kommunalbestyrelsen, ændringer i demografi, mængdeændringer og tekniske
korrektioner.
Ifølge Gentofte Kommunes økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2010, skal alle
uforudsete/nye udgifter finansieres gennem omprioriteringer i form af kompenserende besparelser.
Ved konkrete ønsker til ændringer i budgetforslag 2014 er det derfor nødvendigt at kunne anvise,
hvordan finansiering kan ske ved omprioritering indenfor egen budgetramme.
I tilfælde af, at aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2014 medfører
ændringer til budgetforslaget, vil der ske en særskilt udmelding herom.
Fristen for indsendelse af eventuelle høringssvar er på baggrund af orienteringen af
Folkeoplysningsudvalget udsat til den 21. juni 2013.

Vurdering
Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at Folkeoplysningsudvalget på baggrund af det
udsendte høringsmateriale vil kunne drøfte budgetforslaget 2014.

Indstilling
Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At orienteringen om budgethøring 2014 tages til efterretning.

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
Taget til efterretning.
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Folkeoplysningsudvalget ønsker på næste møde at få gennemgået og udspecificeret
budget 2014.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Budgethøringsbrev 2014 - 2017
Budgetrapport FOU

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
5 Åbent

Konflikt om skøjteudlejning i Gentofte Sportspark

022437-2013

Resumé
Der gives en status på konflikten Ishockeyklubben Gentofte Stars (ICG) og ICGs Forældreforening.

Baggrund
En konflikt mellem Ishockeyklubben Gentofte Stars og Gentofte Stars’ Forældreforening har
verseret i ca. tre år. Konflikten har fra begyndelsen handlet om fordelingen af de midler, som
Forældreforeningen tilvejebringer via afholdelse af is-disco fredag aften og skøjteudlejning i
forbindelse med offentligt løb.
I efteråret 2012 spidsede konflikten til og Gentofte Stars opsagde Forældreforeningens brug af
lokaler. Konflikten er meget personbåren, og det har trods involvering af bestyrelsen på Gentofte
Sportspark, politikere og Børn, Unge og Fritid ikke været muligt for parterne at blive enige om at
løse konflikten internt.
Der hersker ingen tvivl om, at Forældreforeningen har rettigheden til at drive is-disco, men der har
været tvivl om, hvem der havde retten til skøjteudlejning til offentligt løb. Både Gentofte Stars og
Forældreforeningen hævder, at have retten til skøjteudlejning, men ingen af parterne har skriftlig
dokumentation for, at de har retten til skøjteudlejning. Som følge deraf og for at skabe klarhed har
bestyrelsen på Gentofte Sportspark opsagt aftalen om skøjteudlejning med såvel Gentofte Stars
som Forældreforeningen mhp. at indgå en skriftlig aftale om skøjteudlejning.
Et af stridens punkter har endvidere været Forældreforeningens vedtægter, der fremstår
udemokratiske, og Gentofte Sportsparks bestyrelse og Børn, Unge og Fritid har overfor
Forældreforeningen gjort det klart, at for at indgå en fremtidig kontrakt om skøjteudlejning skal
vedtægterne demokratiseres. Børn, Unge og Fritid har i 2013, pr. mail først bedt, siden rykket
Forældreforeningen vedr. demokratisering af vedtægter hhv. d. 18. januar, d. 5. april, d. 17. april,
d. 6. maj, d. 23. maj. Børn, Unge og Fritid har desuden pr. telefon rykket Forældreforeningen d. 12.
april og d. 2. maj. Børn, Unge og Fritid har pr. 10. juni fremsendt endnu en rykker, men dertil
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skrevet, at såfremt Forældreforeningen ikke tager skridt til at udsende indkaldelse til
generalforsamling inden 7 dage mhp. demokratisering af vedtægter, vil stadioninspektøren tage
kontakt til Forældreforeningen mhp. at få fjernet Forældreforeningens udstyr fra lokalerne Gentofte
Sportspark, og der vil blive taget initiativ til at indgå aftale om skøjteudlejning med en anden
operatør.
Konflikten har stor betydning for dagligdagen på Gentofte Sportspark, da personalet i høj grad
kommer i klemme mellem de to fraktioner. Der er således generelt en meget dårlig stemning, og
situationen er uholdbar for Gentofte Sportspark.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer at konflikten mellem Gentofte Stars og Forældreforeningen er så
betændt, at en fælles løsning ikke er mulig, og at en snarlig løsning er væsentlig for at sikre
personalets arbejdsforhold I Gentofte Sportspark.

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

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
Folkeoplysningsudvalget blev orienteret om sagen, og udvalget vil efterfølgende få tilsendt
yderligere information.
På mødet blev partsindlæg fra Gentofte Stars Forældreforening omdelt og mail med
medfølgende bilag er sendt til Folkeoplysningsudvalget per mail.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
6 Åbent

Gentofte Karate Klub

052651-2010

Resumé
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Der gives en kort status vedr. sagen om Gentofte Karate Klub, og der orienteres om, at der er gjort
krav gældende overfor Gentofte Karate Klub om tilbagebetaling af udbetalt tilskud for perioden
2007-2010 på baggrund af manglende dokumentation. Endvidere fremlægges kammeradvokatens
vurdering af sagen. Der lægges op til beslutning om det videre forløb.

Baggrund
På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning den. 25. juni 2012 meddelte Børn, Unge og
Fritid den 29. juni 2012 Gentofte Karate Klub, at der skal ske tilbagebetaling af det udbetalte tilskud
for perioden fra 2007-2010, såfremt Gentofte Karate Klub fortsat ikke udleverede det ønskede
dokumentationsmateriale.
Børn, Unge og Fritid har ikke modtaget yderligere dokumentation vedr. anvendelse af tilskuddet.
Børn, Unge og Fritid og JURA har siden antaget kammeradvokaten med henblik på at kræve
tilbagebetaling, såfremt Gentofte Karate Klub fortsat ikke udleverer det ønskede
dokumentationsmateriale, herunder evt. anlæg af en retssag mod Gentofte Karate Klub.
Den 29. april 2013 fremsendte Børn, Unge og Fritid krav om tilbagebetaling af støtte i perioden
2007-2010. Fristen for tilbagebetaling er overskredet. Kammeradvokaten har udfærdiget
vedhæftede notat med en vurdering af sagen.
Advokat Jesper Nørøxe fra Kammeradvokaten vil deltage på Folkeoplysningsudvalgets møde.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer:


At kommunen med overvejende sandsynlighed vil få medhold i en påstand om
tilbagebetaling,



At det bør indgå i kommunens overvejelser, at der er en væsentlig risiko for, at Gentofte
Karate klub – uanset at kommunen måtte få en dom for at tilskuddet skal betales tilbage –
ikke kan tilbagebetale beløbet, fordi klubben ikke har de fornødne økonomiske midler,



At det bør indgå i Gentofte Kommunes overvejelser, at karateklubbens bestyrelse
formentlig er i færd med at lukke karateklubben ned – og muligvis allerede har gennemført
en lukning.



At hvis det under en eventuel retssag måtte vise sig, at klubben ikke længere eksisterer,
må kommunen frafalde en påstand overfor klubben om tilbagebetaling, men kommunen vil
kunne fastholde en påstand om tilbagebetaling overfor bestyrelsen, og kommunen vil i den
forbindelse kunne gøre gældende, at det yderligere taler for bestyrelsens
tilbagebetalingspligt, at bestyrelsen har lukket klubben på et tidspunkt, hvor det stod klart
for bestyrelsen, at kommunen overvejede at indlede en retssag om tilbagebetaling.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid og JURA indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:

Side 10 af 12

At det drøftes, hvorvidt der skal anlægges retssag mod Gentofte Karate Klub med påstand om
tilbagebetaling af tilskud for perioden 2007-2010.

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der skal anlægges retssag mod Gentofte Karate
Klub, og Gentofte Karate Klubs bestyrelsesmedlemmer med påstand om tilbagebetaling af
tilskud for perioden 2007-2010.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
Bilag
Notat fra Kammeradvokaten, Vurdering af sagen om Gentofte Karateklub.

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
7 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
006663-2013

Beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
Orientering fra Børn, Unge og Fritid vedr. revision af Gentofte Stars regnskaber for 2008 til
2012.
På mødet blev Gentofte Stars indsigelse mod aflevering af regnskab fremlagt.
Orientering om Aktiv sommer 2013.
Der er pr 18. juni tilmeldt 1.435 børn af de i alt 2.203 pladser i 2013
Sidste år (2012) deltog 1.689 børn ud af i alt 2.027 pladser.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013
8 Lukket
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
006663-2013

Beslutninger
Ingen meddelelser.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
________________________
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