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Side 3

1 (Åben) Gentofte skakklub - ansøgning udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning   
  
Sags ID: EMN-2021-04132 
 
Resumé 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning har modtaget en ansøgning fra den nystartede 
forening, Gentofte Skakklub, om støtte på 30.000 kr. til opstartsmaterialer og aktiviteter.  
 
Baggrund 
Gentofte Skakklub blev dannet den 25. marts i 2021 og godkendt på Folkeoplysningsudvalgets 
møde den 17. juni 2021.  
 
Foreningen søger udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning om støtte til materialer i form af 
skakbrætter, skakbrikker, ure og undervisningsmaterialer. Foreningen søger også om støtte til 
gebyr for at oprette en foreningskonto.  
Som del af rekrutteringsstrategien vil skakklubben organisere 10 åbne klubaftner, hvor der er 
ekstra trænere til at modtage nye medlemmer og fokus på den gode velkomst til mange forskellige 
målgrupper. Derudover ønsker foreningen at lancere en målrettet kampagne på de sociale medier 
for at rekruttere unge medlemmer.  
 
Gentofte Skakklub har opstillet følgende budget: 
 
Promovering af aktiviteter for unge på sociale medier 5000 kr. 
Etableringsgebyr bank + Mobile pay 2000 kr. 
10 åbne og gratis intro-klubaftener inkl. træner 9000 kr.  
Opstartsmaterialer; ure, skakbræt- og brikker, undervisningsmaterialer 14.000 kr.  
I alt 30.000 kr. 

 
 
Der er i 2021 afsat 169.000 kr. til Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning og der er d.d. 
135.500 kr. tilbage i puljen. Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet 
med kommunale tilskud. Der ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt. 
Gentofte Skakklubs ansøgning og budget er vedlagt som bilag. 
 
Vurdering 
Gentofte Skakklub er en ny forening, der bidrager til Folkeoplysningspolitikkens målsætning om et 
mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter i Gentofte Kommune. Ansøgningen opfylder udviklingspuljen 
idræt, fritid og folkeoplysnings formål om at udvikle og udbrede nye aktiviteter til mange 
målgrupper i Gentofte Kommune. 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Gentofte Skakklubs ansøgning om støtte på 30.000 kr. bevilges.  
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
1. Projektbeskrivelse Gentofte Skakklub (4032229 - EMN-2021-04132) 
2. Budget+konkretisering (4085575 - EMN-2021-04132) 
 

2 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger - møde otte  
  
Sags ID: EMN-2021-05017 
 
Resumé 
Idræt og Fritid har udarbejdet et spørgeskema omhandlende demokrati i de folkeoplysende 
foreninger. Spørgeskemaet fremlægges Folkeoplysningsudvalget til drøftelse inden udsendelse til 
foreninger 
 
Baggrund 
På Folkeoplysningsmøde d. 23. februar 2021 diskuterede Folkeoplysningsudvalget, hvilke 
spørgsmål om demokrati, der skal sendes ud til foreningerne. Udvalget havde flere forslag, og 
Idræt og Fritid har udviklet et spørgeskema på baggrund af forslagene. 
Spørgeskemaet er udviklet i SurveyExact, og der optræder logiske spring i spørgeskemaet, som 
kan gøre det vanskeligt at læse spørgeskemaet i en papirudgave. Idræt og Fritid fremlægger 
spørgeskemaet (bilag 1) til Folkeoplysningsudvalget.       
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid Indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget  
 
At spørgeskemaet drøftes 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

3 (Åben) Diskussion af fire forhold i idrætsforeningerne  
  
Sags ID: EMN-2021-05353 
 
Resumé 
På baggrund af dialogmøde mellem Kultur- Unge og Fritidsudvalget, Sammenslutningen af 
Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) og Folkeoplysningsudvalget drøftes fire spørgsmål om 
Fritidslivet. 
 
Baggrund 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget afholdt onsdag d. 18. september 2021 dialogmøde med 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) og Folkeoplysningsudvalget.  
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På mødet blev fire punkter bragt op, som ikke blev diskuteret pga. tidspres. 
Spørgsmålene blev anerkendt som væsentlige, og det blev foreslået at drøfte dem i 
Folkeoplysningsudvalget. 
 
De fire spørgsmål lyder: 
 

Genstart af idrætsforeningerne efter coronarestriktionerne – er der nogen udfordringer – i 
så fald hvilke? 

 
SIG har tidligere på et møde med Kultur- Unge og Fritidsudvalget nævnt, at SIG arbejder 
med unge fastholdelse. Ungefastholdelse er ikke et lokalt problem, men et nationalt 
problem. Hvad er status for SIGs arbejde med ungefastholdelse?  

 
Frivilligheden er under pres – eller er den? Karsten Østerlund lavede en undersøgelse i 
2010, hvor mere end 10.000 foreninger blev spurgt og 50% af dem svarede på spørgsmål 
om frivillighed. Der kom tre interessante fund: 
a. Foreningerne finder det generelt svært at skaffe frivillige – og det skyldes, efter deres 

egen vurdering, primært samfundsmæssige forhold og ændringer 
b. Der er en stigende tendens i antallet af frivillige, og for en overvægt af foreningerne er 

der fremgang og optimisme at spore  
 

c. De ældre bliver i stigende grad en ressource for foreningerne 
 

Hvad vurderer SIG og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) at status for 
frivillighed er i Gentofte Kommune? 
Hvis der er et problem, hvilke initiativer kan medvirke til at løse problemet? 

 
4. Gentofte Kommune samarbejder med fire andre kommuner (Aalborg, Silkeborg, Odder og 

Sorø) og Sundhedsstyrelsen om en fireårig indsats på ungeområdet, i Gentofte under titlen 
Fælles om Ungelivet. Ambitionen med projektet er at reducere unges forbrug af tobak (i alle 
former), alkohol og misbrug af stoffer. Fritidsaktiviteter er tænkt som en del af løsningen, 
hvor fritidsaktiviteten kan medvirke til dels at øge trivsel dels at ændre kulturen blandt unge 
og sætte aktivitet i stedet for indtag af nydelsesmidler/stoffer.  
 
Hvordan kan Gentofte Kommune, SIG og BUS samarbejde om dette tema? 
Kan vi bruge fritidsaktiviteterne til at styrke de sunde fællesskaber, og hvis det er tilfældet, 
hvordan skal vi så gøre det? 

 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At de fire forhold drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-00168 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
Folkeoplysningsområdet. 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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Til rette vedkommende. 

På vegne af Gentofte Skakklub (GS) ansøges hermed om 30.000,00 kr. fra udviklingspuljen. 

GS afholdt stiftende generalforsamling d. 25. marts 2021, hvor det fremførte mål var at blive 

verdens bedste skakklub for alle. GS er optaget som folkeoplysende forening og ønsker at fungere 

for det folkeoplysende virke. Dette fremgår også af formålsbestemmelsen i GS’ vedtægter § 2. 

Medlemmerne skal mødes om skak på tværs af alder, køn, etnicitet og baggrund. 

På nuværende tidspunkt har GS 100 medlemmer, og vi fornemmer et stort potentiale for GS, da 

tiden kalder på oplysning og fordybelse, hvilket selvsagt er skakkens natur.  

GS ønsker at skabe et mangfoldigt fritidsliv, hvor medlemmerne mødes med skak i øjenhøjde. GS 

er i gang med at udvikle projekter med familieskak og inkludering af mennesker med specielle 

evner (og behov). Forældre og bedsteforældre skal have mulighed for at spille med børn og 

børnebørn. Fordybelse og det sunde samvær skal i fokus. GS har været i dialog med repræsentanter 

for Gifted Children om rammerne for ungdomstræning, så også unge med særlige behov kan 

deltage. 

Til vores formål om at udbrede skakken, søges hermed om økonomisk støtte til følgende: 

Promovering af aktiviteter for unge på sociale medier  5.000,00 kr. 

Etableringsgebyr bank og mobile pay    2.000,00 kr. 

10 åbne og gratis intro-klubaftener inkl. Træner   9.000,00 kr. 

Nødvendige opstartsmaterialer   14.000,00 kr. 

 

Det folkeoplysende formål vil være gennemgående for klubben, også når vi får etableret elitehold, 

som kan konkurrere både nationalt og internationalt. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Næstformand i Gentofte Skakklub 

Anders Næstholdt 
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2021

Gentofte Skakklub

CVR

Indtægt i alt kr. 0,00

Udgifter i alt kr. 30.000,00

Beskrivelse Beløb Beskrivelse Beløb

Promovering af aktiviteter for 

unge på sociale medier
kr. 5.000,00 Deltagerbetaling kr. 0,00

Etableringsgebyr bank + 

Mobile pay
kr. 2.000,00 Tilskud fra andre kr. 0,00

10 åbne og gratis intro-

klubaftener inkl. træner
kr. 9.000,00 Andet

Nødvendige 

opstartsmaterialer
kr. 14.000,00

I alt kr. 0,00

I alt kr. 30.000,00

UDGIFTER

Ansøgning udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning

BUDGET

OVERSIGT

EVENTUELLE INDTÆGTER

42263753

2021



Konkretisering af budget

Promovering af aktiviteter for unge på 

sociale medier

Etableringsgebyr bank + Mobile pay

10 åbne og gratis intro-klubaftener 

inkl. træner

Nødvendige opstartsmaterialer



Udviklingspuljen skal gå til direkte og målrettet promovering af 

Gentofte Skakklubs (GS) aktiviteter for unge på sociale medier. 

Gentofte Skakklub tilbyder på nuværende tidspunkt ugentlig 

ungdomstræning, og GS vil i løbet af det næste halve år tilbyde 

træning for børn/unge med særlige evner og behov.

-

Udviklingspuljen skal gå til 10 åbne og gratis intro-klubaftener. 

Formålet med intro-klubaftenerne er at give en introduktion til skak 

og forhåbentlig øge GS medlemstal. I forbindelse med intro-

klubaftenerne vil der være udgifter til træner, drikke, snacks og 

diverse. 

Nødvendige opstartsmaterialer omfatter skakbrætter, brikker, skakure 

og undervisningsmaterialer. Følgende er en konkretisering af 

opstartmaterialer til 50 deltagere. Skakbrætter 2000,00 kr., brikker 

1.300,00 kr., 20 skakure 9.800,00 kr., undervisningsmaterialer 1.000,00 

kr.
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