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Side 3

1 (Åben) Præsentation af folkeoplysningsområdet
 
Sags ID: EMN-2018-00878

Resumé
Der gives en kort præsentation af vision, mål og centrale politikker på folkeoplysningsområdet, og 
der henvises til centrale dokumenter, som kan give indblik i ressortområdet.

Baggrund
Folkeoplysningsområdet hører til i Idræt og Fritid, under Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
(BSKUF). Kultur-, unge- og fritidsområdet arbejder efter en fælles vision og fire overordnede mål 
for at udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne. Samlet set 
kendetegnes området af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en bred vifte af 
decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. Borgerinddragelse og 
tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og Fritid kan realisere de 
politiske mål og udvikle målområdet til glæde for borgerne.
Den fælles vision for kultur-, unge- og fritidsområdet er, at alle borgere oplever åbne
fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed.
Kultur, Unge og Fritid arbejder for, at:
Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber.
Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer.
Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed.
Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse.

I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter. Gentofte Kommune 
samarbejder med 98 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 
oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning 
til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/ lokaler. Gentofte Kommunes faciliteter 
omfatter 53 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, 1 svømmehal, 2 ishaller, 1 curlinghal, 45 
tennisbaner, 15 spejderhytter, 6 ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og 
andre klubanlæg.

Idræt og Fritid
Idræt og Fritid arbejder for at udvikle attraktive og varierede idræts- og fritidstilbud til alle
borgere i Gentofte Kommune samt tilbyde gode faciliteter og vilkår for både foreningsbaseret og 
selvorganiseret idræt.

Idræts- og fritidsområdet har to politikker: Gentofte i Bevægelse - Idræts- og Bevægelsespolitik 
2017-2029 og Et aktivt og varieret fritidsliv for alle - Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik 
2012-2024.

Idræts-og bevægelsespolitikken blev formuleret i et opgaveudvalg og vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i 2017. Visionen er: Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. 
Sammen arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer. Det arbejdes 
der med inden for fem områder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum, Foreningsidræt, 
Talentudvikling og Eliteidræt og Partnerskaber.

Se: Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik.

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev vedtaget i 2012 og visionen er at:
sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab 
og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse; sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, 

http://www.gentofte.dk/-/media/Nyt-Gentofte-dk/PDF/Borger/Kultur-og-Fritid/Idr%C3%A6t/Gentofte-i-Bevaegelse-2017-grafisk.ashx
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der rummer gode faciliteter og vilkår for både foreninger, aftenskoler og selvorganiserede 
aktiviteter; skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger.

Se Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At præsentation af folkeoplysningsområdet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Vedtagelse af Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021
 
Sags ID: EMN-2018-00877

Resumé
Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget fremlægges til vedtagelse for 2018-2021. 

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget vedtager en forretningsorden for perioden 2018-2021.  

Forretningsorden med opdateret medlemssammensætning er vedlagt som bilag.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At forretningsordenen for perioden 2018-2021 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.

http://viewer.zmags.com/publication/a547d238#/a547d238/1
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Bilag
1. Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune 2018-2021 (2184600 - 
EMN-2018-00877)

3 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2018
 
Sags ID: EMN-2018-00851

Resumé
Jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden afholder udvalget møde så ofte, formanden eller tre 
medlemmer af udvalget finder det nødvendigt, dog møde mindst 1 gang i kvartalet.

Baggrund
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2018, ligesom 
tidligere år holdes hver anden måned.

Tirsdag den 17. april kl. 17:00

Tirsdag den 12. juni kl. 17:00

Tirsdag den 4. september kl. 17:00

Onsdag den 31. oktober kl. 17:00

Onsdag den 12. december kl. 17:00

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At de foreslåede mødedatoer for 2018 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Vedtaget.

Bilag

4 (Åben) Deling af Fritids- og kulturområdets faciliteter i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2016-02335
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Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget diskuterede i 2016 principperne brugen af kommunale lokaler i 
Gentofte Kommune. På baggrund af diskussionerne besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
tre overordnede principper for brugen af kommunale lokaler. 
På baggrund af principperne ønskes en diskussion af udmøntningen af principperne på det 
folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget diskuterede emnet på mødet d. 16. august 2017 
og blev enige om at bede om en udtalelse fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte 
Kommune (SIG) før en beslutning træffes. 

SIG har efter mødet den 6. december 2017 fremsendt ny indstilling til foreningers adgang til 
klublokaler.

Baggrund
Den 16. august 2016 besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget følgende tre overordnede 
principper for adgangen til Kultur- og fritidsområdets faciliteter i Gentofte Kommune: 

1) Der skal i videst muligt omfang være åben adgang for alle borgere til alle facilitetstyper på 
kultur- og fritidsområdet i Gentofte Kommune

2) Hvor det skønnes nødvendigt, deles faciliteterne mellem flere brugergrupper under 
hensyntagen til gruppernes behov

3) Der stilles faciliteter til rådighed til selvorganiserede grupper. Borgere får mulighed for på 
eget initiativ at booke ledige faciliteter, som hovedregel imod betaling (Bilag 1 – referat fra 
KUF-møde 16.8.2016)

På idrætsområdet fordeles trænings- og konkurrencetider i faciliteterne af Facilitetsudvalget på 
indstillinger fra de fire underudvalg: 

 Isudvalget
 Vandudvalget
 Græsudvalget  
 Indendørsudvalget. 

Alle foreninger har ret til at være repræsenteret i Facilitetsudvalget samt de underudvalg, hvor 
deres idrætsgren finder sted. Formandskabet (formand og næstformand) for facilitetsudvalget 
indstilles af Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune, mens at underudvalgene 
konstituerer sig selv. Gentofte Kommunes Idrætsanlæg stiller sekretariatsbistand til rådighed for 
udvalgene. Hvis en forening er utilfreds med den indstillede fordeling i et underudvalg, kan 
foreningen klage til Facilitetsudvalget. Hvis foreningen er utilfreds med Facilitetsudvalgets 
beslutning, kan foreningen anke til Folkeoplysningsudvalget.

Foreningslokalerne er fordelt anderledes, og der ligger ofte historiske grunde til fordelingen af et 
klublokale. Således har foreninger, der har lokaler i tilknytning til eget anlæg, ofte et selvstændigt 
lokale til møder og socialt samvær, mens at foreninger, der hører til de to store idrætsanlæg 
tradition for at dele lokaler. Omtrent halvdelen af foreningerne i Gentofte Kommune har et 
klublokale, hvoraf langt den overvejende del har et selvstændigt klublokale. De foreninger, der ikke 
råder over et klublokale, ønsker i de fleste tilfælde at have et sådant. (Bilag 2 – 
Klubhusundersøgelse fra SDU).

Fritid har holdt møde med SIG, der har udtalt sig om delingen af klublokaler (bilag 3 – SIGs 
holdning om klubhusfaciliteter).
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SIG har efter mødet den 6. december 2017 fremsendt ny indstilling til foreningers adgang til 
klublokaler (se bilag 4). 

På baggrund af SIG’s indstilling har BSKUF udarbejdet en oversigt med medlemstal, ønsker og 
behov for klubfaciliteter (se bilag 5).

Vurdering 
Der er Fritids vurdering, at foreningerne sætte stor pris på at have deres eget lokale, og at 
foreningerne ikke finder det optimalt at skulle dele et lokale med andre.  

Da Gentofte Kommune for nuværende ikke råder over ledige lokaler, kan det ikke desto mindre 
være nødvendigt at deles om lokalerne. Dette har allerede på nuværende tidspunkt givet anledning 
til diskussioner og utilfredshed, og vil antagelig kunne give anledning til lignende fremover jf. de 
mange foreninger, der ikke råder over klublokaler.

Det synes derfor væsentligt, at diskutere, hvordan principperne skal udmøntes i praksis.
Fritid ønsker derfor, at Folkeoplysningsudvalget drøfter temaet mhp. på at Fritid på næstfølgende 
Folkeoplysningsmøde kan foreslå en praksis for deling af lokaler.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At drøfte deling af idræts- og kulturfaciliteter i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 16-08-2017
Drøftet. 
Folkeoplysningsudvalget opfordrede Fritid til sammen med SIG at undersøge 
foreningernes forskellige brug og behov for lokaler. 

Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 06-12-2017
Udsat til næste møde. 
SIGs repræsentanter ønsker, at uddybe deres holdninger til delingen af faciliteterne.

Beslutninger:
Drøftet. 
På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder BSKUF et forslag om fremtidig fordeling af 
kommunale klublokaler. 

Bilag
1. Bilag 1 – referat fra KUF-møde 16.8.2016 pkt. 3 (1946833 - EMN-2016-02335)
2. Bilag 2 - Notat om klubhuse (1150335 - EMN-2016-02335)
3. Bilag 3 - SIG holdning til deling af klubfaciliteter december 2017 (2096098 - EMN-2016-
02335)
4. Bilag 4 Indstilling fra SIG om adgang til klubrum feb 2018 (2196715 - EMN-2016-02335)
5. Bilag 5 – Medlemstal, ønsker og behov for klubfaciliteter (2200050 - EMN-2016-02335)
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5 (Åben) 2900 United, godkendelse af folkeoplysende forening
 
Sags ID: EMN-2017-05842

Resumé
2900 United 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 berettigede til vederlagsfrit at låne kommunale lokaler og til at søge om 
medlems- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år  

2900 United vil give unge i en travl og presset hverdag mulighed for at et frirum, hvor man samles 
om social fodbold, herunder at medlemmernes sociale kompetencer udvikles, de opretholder en 
god fysisk form, samt engagere dem i at tage ansvar for klubben og lokalsamfundet.

Foreningen har 5 medlemmer, hvor af de 3 har bopæl i Gentofte Kommune. Der er 4 medlemmer 
under 25 år. 

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og til Gentofte Kommunes krav, 
herunder kravene i forhold til at være hjemmehørende i kommunen.

Vurdering
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) vurderer samlet, at 2900 United opfylder 
kommunens krav for at være en folkeoplysende forening i kommunen. 

Indstilling
BSKUF Indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At 2900 United godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Revideret ansøgning fra 2900-United- indholdende referat af ekstraordinær 
generalforsamling, reviderede vedtægter samt oplysninger om medlemmer, bestyrelse, revisor 
og økonomi (2156958 - EMN-2017-05842)
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6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2018-00801

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid.

Baggrund
 GIK Atletik

Folkeoplysningsudvalget bevilligede på deres møde den 08.12.2016 20.000 kr. til GIK 
Atletik til projektet Team Teenager. Et projekt der skal styrke fastholdelsen af unge udøvere 
i klubben, da overgangen fra barn til mere seriøst trænende ung er svær og konsekvensen 
er et stort frafald i ungdomsårene Klubben arbejder stadig med projektet og de kommer 
med en evaluering ultimo 2018.

 Aktiv Vinter 2018 
I denne vinterferie har der været ikke mindre end 800 pladser til de glade feriebørn. 
Det er det højeste antal pladser nogensinde i en vinterferie. 611 børn deltog og fik en 
Kulturel- eller sportslig oplevelse. Programmet for Aktiv Vinter 2018 kan læses her

 Mesterskabsaften 2018
Den 21. marts, afholdes Mesterskabsaften 2018 kl. 19-21 på Gentofte Rådhus.
Der er inviteret 355 idrætsudøvere, som har vundet én eller flere medaljer i forskellige 
turneringer i 2017. Det fejres på Gentofte Rådhus med musik, gaveoverrækkelse og et let 
traktement. Samtidig offentliggøres det hvem de nye talenter bliver på Gentofte Kommunes
Talentudviklingsprogram.

Indstilling
BSKUF indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Tom Jensen (AOF) opfordrer BSKUF til at invitere samrådet for Aftenskoler til møde vedr. 
budget. 

Bilag

http://viewer.zmags.com/publication/45110023#/45110023/1
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