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Side 3 

1 (Åben) Brug af lokalerne i Byens Hus 
  
Sags ID: EMN-2021-06571 

 

Resumé 

Folkeoplysningsforbundene ønsker at drøfte forholdene i Byen Hus mht. lån af lokaler. 
På mødet er bestyrelsesformanden af foreningen Byens Hus og Gentofte Kommunes daglige leder 
af Byens Hus inviteret til at fortælle om dagligdagen i Byens Hus samt hvilke principper, der driver 
lokalefordelingen.  
På denne baggrund drøftes bruges af Byens Hus fremover. 
  

 
Baggrund 

Folkeoplysningsforbundene løftede på folkeoplysningsudvalgsmødet d. 25.8. deres udfordringer 
med at få lokaler i Byens Hus.  
Ledelsen af Byens Hus er lagt under Gentofte Kommunes Kulturafdeling. Der er en ansat daglig 
leder af huset. Lederen samarbejder med Foreningen Byens Hus om brugene af lokaler. 
Samarbejdet er givet via en samarbejdsaftale mellem foreningen og Gentofte Kommune, hvori 
brugen af lokalerne i huset fremgår (Bilag 1, vedlagt). 
Byens Hus er blevet ombygget i flere omgange, og næste stadie af ombygningen er planlagt at ske 
i 2022. Ombygningen i 2022 får betydning for antallet af lokaler samt størrelse af lokalerne, og 
ombygningen vil således også få indflydelse på brugen af Byens Hus fremover (Bilag 2, 
Oversigtskort over kommende indretning af byens hus). 
På mødet vil Leder af Byens Hus, Lærke Harbo Hansen og Leder af Foreningen Byens Hus, 
Chresten Monberg fremlægge brugen af Byens Hus. 
På baggrund af fremlæggelsen drøftes den fremtidige brug af Byens Hus. 
    
  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At drøfte den fremtidige brug af lokaler i Byens Hus 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Drøftet. 
 
Bilag 

1. Samarbejdesaftale mellem Gentofte Kommune og Byens Hus (4193098 - EMN-2021-06571) 
2. Præsentation - Printvenlig (4193074 - EMN-2021-06571) 
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2 (Åben) Hellerup Bueskytteforening, godkendelse af folkeoplysende forening 
  
Sags ID: EMN-2021-05100 

 

Resumé 

Hellerup Bueskytteforening 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 folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud. 
 
Hellerup Bueskytteforening vil give medlemmerne mulighed for at dyrke bueskydning samt udvikle 
medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og lokalsamfundet. 
  
Foreningen blev stiftet den 23. august 2021 og har pt. 12 medlemmer, som alle er bosiddende i 
Gentofte Kommune. Der er pt. 8 medlemmer, der er under 25 år.  
 
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen.  
 
Følgende er vedlagt som bilag: 

• Foreningens vedtægter 

• Referat af den stiftende generalforsamling 

• Budget 

• Adresseliste for bestyrelsen 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Hellerup Bueskytteforening opfylder 
kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Hellerup Bueskytteforening godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Referat med underskrifter (4125356 - EMN-2021-05100) 
2. Vedtægter-med underskrifter (4125355 - EMN-2021-05100) 
3. Navne og adresselister (4125357 - EMN-2021-05100) 
4. Budget 20212022 (4125353 - EMN-2021-05100) 
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3 (Åben) Gentofte Padel Club, Godkendelse af folkeoplysende forening 
  
Sags ID: EMN-2021-06516 

 

Resumé 

Gentofte Padel Club 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 folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud. 
 
Gentofte Padel Club vil give medlemmerne mulighed for at dyrke padel med tilbud om træning og 
med deltagelse i turneringer og holdturneringer samt tilrettelægge sociale aktiviteter, hvor 
medlemmerne kan mødes i fællesskaber bl.a. om at udbrede interessen for padel i lokalområdet. 
  
Foreningen blev stiftet den 8. september 2021 og har allerede lige godt og vel 100 medlemmer, 
hvoraf mere end 90 medlemmer er bosiddende i Gentofte Kommune. Der er pt. 6 medlemmer, der 
er under 25 år.  
 
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder 
kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen.  
 
Følgende er vedlagt som bilag: 

• Foreningens vedtægter 

• Referat af den stiftende generalforsamling 

• ansøgningsmail med budget, adresseliste for bestyrelsen mv. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Padel Club opfylder kravene til 
at være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Gentofte Padel Club godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
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Bilag 

1. Referat af stiftende generalforsamling (4183284 - EMN-2021-06516) 
2. Ansøgningsmail med oplysninger om medlemstal, budget og kontaktoplysninger mm 

(4183321 - EMN-2021-06516) 
3. Gentofte Padel Klub vedtægter_underskrevet (4194714 - EMN-2021-06516) 

 
 

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
  
Sags ID: EMN-2019-00854 

 

Resumé 

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

 
Baggrund 

• Aktivt efterår 
Der var i år 987 pladser, og 504 deltagere valgte at tilmelde sig til. 
Vi har i de år, vi har registreret antal tilmeldte aldrig solgt så få pladser.  
Derfor har det været nødvendigt at nedlægge en del hold i curling, futsal, hockey, 
drengespejder, hockey, kidsvolley, pigefodbold og svømning.  
Det er ikke så tit det sker. 
Vi formoder at mange har valgt at rejse på ferie i år, som følge af den lange corona-periode 
uden rejsemulighed. 

 
 

• Demokratiundersøgelse 
Fritid har udsendt spørgeskemaer til klubberne og modtaget foreløbig 400 svar. Vi har 
udsendt rykker, men må nok forvente relativt få svar sammenlagt ift. antallet af medlemmer 
i klubberne. 
Fritid behandler svarene og fremlægger resultatet af undersøgelsen på næste 
folkeoplysningsudvalgsmøde. 

 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
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