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1 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund i 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04777

Resumé
Ved folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober blev det besluttet at udsætte punktet om 
tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund til mødet i december, hvor forvaltningen 
under punktet fremsætter forslag til principper for fordeling af rammen for lokaleudgifter. Til punktet 
er vedlagt et bilag, hvor forvaltningen foreslår fire principper til fordeling samt et bilag om 
oplysningsforbundenes ansøgte beløb for 2018. 

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2018. På 
baggrund af det vedlagte bilag med principper for fordeling af lokaletilskud tager 
folkeoplysningsudvalget stilling til det fremadrettede princip for fordeling af rammen for 
lokaletilskud og fordelingen af lokaletilskuddet for 2018.  

Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid vurderer, at principper og fordelingstal vedrørende 
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2018 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven. 

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At princip og fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 11-10-2017
AOF og FOF Gentofte havde inden mødet fremsendt kommentarer til punktet. 
Folkeoplysningsudvalget ønsker at udsætte punktet til næste møde i december, hvor 
forvaltningen forelægger forslag til alternative fordelingsprincipper. 
Tillæg til dagsordenspunkt medsendes referatet. 

Bilag
1. Forslag til fordelingsprincipper vedrørende lokaletilskud (2078195 - EMN-2017-04777)
2. Ansøgning om lokaletilskud 2018 (2014897 - EMN-2017-04777)

2 (Åben) Undervisningstilskud til DOF Gentofte 2018
 
Sags ID: EMN-2017-04777

Resumé
Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at DOF Gentofte modtager et tilsagn om tilskud 
til undervisningsaktiviteter i 2018 på 48.000 kr.

Baggrund
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Gentofte Kommune har den 13. oktober 2017 modtaget en ansøgning fra DOF Gentofte om tilskud 
til undervisningsaktiviteter for 2018, hvilket er efter ansøgningsfristen, som i år er fastsat til den 1. 
oktober. 

Forvaltningen indstiller til, at DOF Gentofte modtager et tilsagn om tilskud til 
undervisningsaktiviteter i 2018 på 48.000 kr., selvom ansøgningen om tilskud ikke er modtaget 
rettidigt, således at DOF Gentofte kan fortsætte sine folkeoplysende aktiviteter for borgerne i 
Gentofte Kommune. Beløbet på 48.000 kr. findes på den samlede ramme for oplysningsforbund for 
2018 og vil ikke berøre tilsagn om tilskud givet til øvrige oplysningsforbund.

Indstilling
Økonomi samt Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At DOF Gentofte modtager et tilsagn om tilskud til undervisningsaktiviteter i 2018 på 48.000 kr. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion fra Skovshoved Roklub
 
Sags ID: EMN-2017-00442

Resumé
Skovshoved Roklub søger Udviklingspuljen, idræt og motion om støtte til etablering af
motionskajak for skoleelever på de omkringliggende skoler. 

Klubben har i hhv. 2016 og 2017 modtaget 6000 kr. fra Udviklingspuljen, Fritid og Folkeoplysning 
til etablering af en kajakpoloskole for elever i folkeskolens ældste klasser. 
Klubben har gode erfaringer med kajakskolen, men der er behov for et supplerende tilbud til de 
elever, særligt piger, som oplever at kajakpolo er for voldsomt. Derudover er der behov for indkøb 
af 2 børnepolokajakker, da klubben ikke råder over disse, og det har vist sig, at der er et behov til 
de børn, der ikke er så høje.

Ovenstående aktiviteter skal fremadrettet bruges til at rekruttere nye medlemmer i teenagealderen 
til klubben.  

Midlerne fra udviklingspuljen skal bruges på instruktørlønninger samt indkøb af materiale.

Baggrund
Der er i 2017 afsat 161.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion, og der er pt. forbrugt 20.000 
kr. På udvalgets sidste møde den 11. oktober 2017 blev udvalget enige om, at overflytte 75.000 kr. 
til Eliteidrætspuljen, hvorfor der er 66.000 kr. tilbage i puljen til støtte af nye motions- og 
idrætstiltag. 
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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.

Klubben har oplyst følgende budget:

Løn til tre instruktører (2 hold) i 2 x 3 timer á 200 kr. i timen i 5 uger 12.000 kr.
To stk. børne polokajakker inklusiv pagajer á 7.500 kr. 15.000 kr.
Trækvogn til 8 kajakker   8.000 kr.   8.000 kr.
Løn til 3 instruktører i 6 timer á 200 kr. til opsøgende kontakt       3.600 kr.
I alt 38.600 kr.

Vurdering
Skovshoved Roklubs tiltag understøtter Gentofte Kommunes mål om at styrke samarbejdet mellem 
skoler og foreninger. Derudover kan tiltaget bidrage positivt til rekruttering af flere unge til 
foreningen.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At Skovshoved Roklubs ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale beløb, kr. 30.000.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skovshoved Kajakpoloskole 2.0 Ans Udviklingspuljen (2079581 - EMN-2017-00442)

4 (Åben) Deling af Fritids- og kulturområdets faciliteter i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2016-02335

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 før en beslutning træffes. 

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

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
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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. 

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. SIG holdning til deling af klubfaciliteter (2096098 - EMN-2016-02335)

5 (Åben) Resultater fra undersøgelse af idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed

 
Sags ID: EMN-2017-05715

Resumé
Gentofte Kommune har deltaget i en landsdækkende undersøgelse med deltagelse af 26 
kommuner om brugen af idrætsfaciliteter. Fritid fremlægger på mødet resultaterne af 
undersøgelsen

Baggrund
Syddansk Universitet og Idrættens Analyse institut inviterede i 2016 landets kommuner til at 
deltage i en undersøgelse om idrætsfaciliteterne i kommunerne. I alt valgte 26 kommuner at indgå i 
undersøgelsens anden del, der omhandler idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed. Der 
er mange forskellige resultater, og der er markante forskelle mellem landsdelene. Rapporterne er 
vedlagt som bilag 1-4.

Fritid vil på mødet fremlægge de centrale landsdækkende resultater samt de specifikke resultater 
for Gentofte Kommune.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Bilag 1 - læsevejledning (2096087 - EMN-2017-05715)
2. Bilag 2 - landsdækkende resultater (2096088 - EMN-2017-05715)
3. Bilag 3 - resultater Gentofte (2096089 - EMN-2017-05715)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2017-01035

Baggrund
 Idræt og Fritid har tildelt Gentofte Løbeklub 10.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt og motion 

til indkøb af træningsredskaber, foredrag og annoncering.

 Forbrug på Eliteidrætspuljen
Eliteidrætspuljen har i 2017 modtaget i alt femten ansøgninger fra tretten forskellige 
foreninger, hvoraf ni foreninger har fået bevilget midler. 
Der har været ansøgt for i alt 355.769 kr. og bevilget i alt 134.925 kr. Eliteidrætspuljen har 
en årlig ramme på 100.000 kr. Ved Folkeoplysningsudvalgets møde 11. oktober 2017 blev 
det besluttet at overføre 75.000 kr. til eliteidrætspuljen med mulighed for at øge til 100.000 
kr., såfremt der er behov, og såfremt Udviklingspuljen for idræt og motion ikke modtager 
ansøgninger. 
Der forventes ikke at indkomme flere ansøgninger til eliteidrætspuljen i indeværende år, 
hvorfor det må vurderes at det endelige forbrug af de overførte 75.000 kr. til 
eliteidrætspuljen er på 34.925 kr.

Indstilling
Kultur-, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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