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1 (Åben) Gentofte Skakklub, godkendelse af folkeoplysende forening  
  
Sags ID: EMN-2021-02277 
 
Resumé 
Gentofte Skakklub 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 Skakklub vil fremme skakspillet udbredelse blandt børn, unge og voksne, samt arbejde 
for at flere børn og unge lykkes fagligt, socialt og mentalt, så de får lyst til et liv med læring og 
uddannelse. Foreningen vil endvidere styrke Gentoftes lokalsamfund gennem et demokratisk 
forpligtende fællesskab og kammeratskab blandt foreningens medlemmer. 
  
Foreningen blev stiftet den 25. marts 2021 og har mere end 50 medlemmer hvoraf godt 10 
medlemmer er under 25 år. Over 40 af medlemmerne er bosiddende i Gentofte Kommune  
 
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 Gentofte Skakklub opfylder kravene til at 
være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Gentofte Skakklub godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Referat stiftende generalforsamling Gentofte Skakklub 2021 (3987175 - EMN-2021-02277) 
2. Budget Gentofte Skakklub (3987174 - EMN-2021-02277) 
3. Adresseliste bestyrelsen (3987176 - EMN-2021-02277) 
4. Endelige underskrevne vedtægter (3992901 - EMN-2021-02277) 
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2 (Åben) Gentofte Shotokan Karate-Do Kai, godkendelse af folkeoplysende forening  
  
Sags ID: EMN-2021-02332 
 
Resumé 
Gentofte Shotokan Karate-Do Kai 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 Shotokan Karate-Do Kai vil gennem træning, fællesskab og aktiviteter at udbrede 
kendskabet og interessen for traditionel Shotokan Karate, og foreningen vil medvirke til at forbedre 
medlemmernes trivsel, almene sundhed, deres lyst til at tage aktivt del i samfundslivet samt at tage 
et medansvar i foreningen. 
  
Foreningen blev stiftet den 11. april 2021 og har 31 medlemmer hvoraf 2/3 er under 25 år, og alle 
medlemmer er bosiddende i Gentofte Kommune  
 
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 
 Ansøgning om godkendelse med oplysninger om bestyrelsen, revisorer, medlemstal og 

budget. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Gentofte Shotokan Karate-Do Kai 
opfylder kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Gentofte Shotokan Karate-Do Kai godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte 
Kommune. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Vedtægter Gentofte Shotokan Karate-Do Kai_signed_25.04.2021 (3950835 - EMN-2021-
02332) 
2. Referat_Stiftende_GF_for_Gentofte_Shotokan_Karate-Do_Kai (3950833 - EMN-2021-
02332) 
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3. Ansøgning om godkendelse 11.04.2021 (3950829 - EMN-2021-02332) 
 

3 (Åben) Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning, ansøgning fra GVI til støtte om 
udvikling af pigefodbold  
  
Sags ID: EMN-2021-03356 
 
Resumé 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning har modtaget en ansøgning fra GVI om støtte på 
30.000 kr. til et udviklingsprojekt af pigefodbold i klubben. 
 
Baggrund 
GVI har en målsætning om at få flere piger til at spille fodbold. I 2020 er pigeafdelingen vokset fra 
60 til 100 medlemmer og nu ønsker klubben at arbejde for, at der i 2022 er 150 medlemmer. 
Indeholdt i udviklingsprojektet er ansættelse af pigeudviklingsansvarlig, afholdelse af tre årlige 
rekrutteringsevents, uddannelse af trænere og ressourcepersoner og styrkelse af kommunikation 
på de sociale medier. 
 
Målgruppen for projektet er piger mellem 5 og 18 år og de forskellige rekrutteringsevents vil finde 
sted både i børnehaver og skoler.  
 
GVI søger støtte fra udviklingspuljen til aflønning af koordinator, markedsføring, materialer og 
udstyr til afholdelse af flere events, og produkter til tiltrækning af nye medlemmer.  
 
GVI har opstillet følgende budget for udviklingsprojektet.  
 
 
Lønnet  
Deltidsansat medarbejder  4.500 
Marketing materialer   500 
Træneruddannelse (15 personer)       4.000 
Udstyr til skalering af events       4.000 
Social aktivitet        5.000 
Take aways til deltagerne (t-shirt med print, fodbold, drikkedunk)             12.000 
Samlet budget                        30.000 kr. 

 
Der er i 2021 afsat 169.000 kr. til Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning og der er d.d. 
169.000 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. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag. 
 
Vurdering 
GVI’s pigeudviklingsprojekt er i samklang med målsætningerne i Idræts- og bevægelsespolitikken 
– at udvikle gode sociale idrætsfællesskaber, der fastholder til tiltrækker. Det er ligeledes et tiltag, 
der understøtter visionen om En Times Motion om Dagen.  
 
Der ydes tilskud til træneruddannelse gennem en særskilt pulje til lederuddannelse, og GVI 
anbefales at søge de 4.000 kr., der i budgettet er sat af til træneruddannelse, i den særskilte pulje. 
Dermed kan GVI søge Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning om 26.000 kr. til udvikling af 
pigefodbold i klubben.  
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Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At GVI’s ansøgning om støtte på 26.000 kr. bevilges.  
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Ansøgning fra GVI til udvikling af pigefodbold (3983028 - EMN-2021-03356) 
2. Budget GVI ansøgning om udvikling af pigefodbold (3983029 - EMN-2021-03356) 
 

4 (Åben) Dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  
  
Sags ID: EMN-2021-03839 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget holder det årlige dialogmøde d. 18. august 2021 med 
medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget. 
Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget drøfter mulige temaer til dialogmødet. 
 
Baggrund 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget holder årligt dialogmøde med medlemmerne af 
Folkeoplysningsudvalget.  
 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget holder også et årligt dialogmøde med Sammenslutningen af 
Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG). I år har Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget valgt at 
lægge de to møder sammen til et møde.  
 
Mødet finder sted d. 18. august kl. 19.00-19.45 på Gentofte Rådhus. 
 
Dialogmødet er en mulighed for Folkeoplysningsudvalget at bringe temaer frem, som udvalget 
mener, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med fordel kan involveres i. 
 
Det er Folkeoplysningsudvalget, der har ansvaret for at bringe temaer frem på mødet. Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalgets hensigt med mødet er alene at gå i dialog med Folkeoplysningsudvalget 
om de temaer, der har Folkeoplysningsudvalgets interesse.  
 
På dagens møde lægges op til en drøftelse af mulige temaer på dialogmødet. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
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At forslag til temaer til dialogmødet med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

5 (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.  
 
Baggrund 
Forvaltningen orienterer på mødet om seneste udvikling vedr. coronarestriktioner på det 
folkeoplysende område. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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