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Side 3 

1 [Åben] Klimaplan ”2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed”  
  
Sags ID: EMN-2022-04730 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har sendt ”Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og 
klimarobusthed” i høring frem til den 26. juni 2022. Formålet med dagsordenspunktet er, at 
Folkeoplysningsudvalget kan give input til klimaplanen. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune deltager i det landsdækkende projekt DK2020-klimaplaner i hele Danmark, der 
er igangsat af Realdania, KL, regionerne og den grønne tænketank Concito. Formålet er at støtte 
kommuner i at udvikle ambitiøse klimaplaner efter internationale standarder for klimaplanlægning. 
På denne baggrund har en samlet kommunalbestyrelse sendt Gentofte Kommunes nye forslag til 
”Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed” i høring frem til 
den 26. juni 2022. Klimaplanen findes på dette link:  Klimaplan - Gentofte Kommune 
 
Klimaplan 2050 er en samlet og langsigtet plan for hvordan Gentofte Kommune bliver både 
klimaneutral og klimarobust senest i 2050. Klimaplanen indeholder mål og tiltag for de mest 
centrale klimaudfordringer i kommunen under overskrifterne Grøn energi, Bæredygtig mobilitet, 
Cirkulær økonomi, Bæredygtig dannelse og Klimatilpasning og natur.  
Som en del af Klimaplan 2050 er også to handleplaner for hhv. klimaneutralitet og klimarobusthed, 
som på den korte bane viser hvilke tiltag, der prioriteres i perioden 2022-2024.  
 
Gentofte Kommunes organisation står for omkring 4% af den samlede CO2-udledning i Gentofte. 
Kommunen kan påvirke med mere end det ved at skabe de nødvendige rammer som fx fjernvarme 
og affaldssortering. Klimaplanens mål kan imidlertid kun blive til virkelighed, hvis også borgere, 
virksomheder og fritids- og kulturlivet bidrager. Der brug for ny viden, nye færdigheder og nye 
måder at tænke og prioritere på. Her kan de folkeoplysende foreninger spille en vigtig rolle. 
 

Indstilling 
Klima, Miljø og Teknik og Tværgående Funktioner indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At Folkeoplysningsudvalget drøfter og giver input til Klimaplan 2050.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

2 [Åben] Demokrati i de folkeoplysende foreninger  
  
Sags ID: EMN-2022-05103 

 

Resumé 

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/groen-baeredygtig-og-klimaansvarlig-kommune/klimaplan-2050/
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Folkeoplysningsudvalget har gennem længere tid diskuteret demokrati på det folkeoplysende 
område, og besluttede på folkeoplysningsudvalgsmødet den 26. februar 2020, at der skulle 
udarbejdes en pjece til foreningerne med inspiration til at styrke foreningsdemokratiet.  
 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget havde på mødet den 18. december 2019 besøg af professor Bjarne Ibsen 
fra Center for Idræt og Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. 
Bjarne Ibsen præsenterede egne og internationale undersøgelsesresultater om demokrati i 
folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningsudvalget drøftede hernæst demokrati i de 
folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune, og besluttede, at der skulle arbejdes videre med 
området.  
På mødet den 26. februar 2020 præsenterede Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid et oplæg med 
forslag til temaer til det videre arbejde. Temaerne er siden blevet diskuteret på efterfølgende 
møder. På folkeoplysningsudvalgsmødet d. 27. april 2022 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at 
der skulle udarbejdes en pjece til de folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune med 
inspiration til at styrke foreningsdemokratiet.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet et forslag til en pjece om demokrati målrettet 
de folkeoplysende foreninger (bilag 1). 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At pjecen ’Demokrati i de folkeoplysende foreninger’ godkendes.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Demokrati i de folkeoplysende foreninger (4592556 - EMN-2022-05103) 
 

3 [Åben] Principiel drøftelse af Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning  
  
Sags ID: EMN-2022-05268 

 

Resumé 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning kan søges af aktører indenfor det folkeoplysende 
område. For at sikre at udviklingspuljen lever op til intentionerne om at udvikle det folkeoplysende 
område i Gentofte Kommune ønskes en principiel drøftelse af principper. 

 
Baggrund 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning kan tildele støtte til udvikling af folkeoplysning i 
Gentofte Kommune. Der kan søges tilskud til:  

• at danne nye folkeoplysende foreninger. 

• at etablere nye aktiviteter i eksisterende foreninger og at udbrede eksisterende aktiviteter til 
nye grupper af deltagere. 

• at udvikle selvorganiserede aktiviteter. 
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• at etablere partnerskaber om nye og/eller flere aktiviteter. 

• at små grupper, klubber og foreninger kan samarbejde om at danne en fælles organisation 
med fælles målsætninger. 

 
Generelt søges der til udgifter til oprettelse af Nemkonto, medlemssystemer, materialer, udstyr, 
markedsføring både fysisk og via sociale medier, instruktørløn, foreningsudvikling og opbygning af 
bestyrelse og ledelser. 
 
Nuværende principper/rammebetingelse: 
 

• Den faste tarif til instruktørløn er 221 kr. i timen inkl. forberedelse.   

• Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalget, og der kan maksimalt tildeles 30.000 
kr., dog kan nogle projekter søge om tilskud i to sammenhængende år.  

• Ansøgninger op til 10.000 kr. bevilliges af fritidsafdelingen.  

• Der er ikke krav om selvfinansiering fra ansøger 
 
Udviklingspuljen modtager ansøgninger fra en bred vifte af aktører med stor variation i projekter og 
mange specifikke behov. Det er en styrke, at principperne for udmøntning af puljen er relative 
brede, så hele det mangfoldige folkeoplysende område bliver omfattet. 
 
Folkeoplysningsudvalget bedes drøfte Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning og 
overveje, om der er behov for at ændre eller specificere nogle af principperne. 
 
I tilfælde af ændringer i principperne skal dette efterfølgende godkendes af Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget.  
 
 
 

Indstilling 
Børn og skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At principperne for udviklingspuljen, idræt, fritid og folkeoplysning drøftes. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 

4 [Åben] Gentofte Idræts Klub - ansøgning til udviklingspuljen for idræt, fritid og 
folkeoplysning  
  
Sags ID: EMN-2022-03344 
 

Resumé 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning har modtaget en ansøgning fra Gentofte Idræts 
Klub om tilskud til redskaber og annoncering for to nye aktiviteter inden for atletik og motion.  
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Folkeoplysningsudvalget behandlede på deres andet møde den 27. april 2022 ansøgningen fra 
Gentofte Idræts Klub. Folkeoplysningsudvalget ønskede en mere fyldestgørende ansøgning, og 
behandlingen blev derfor udsat til møde den 15. juni 2022. Vedhæftet er nu mere detaljeret budget 
for ansøgning til udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning.  
 

 
Baggrund 
Gentofte Idræts Klub udvider og udvikler atletikken. I dette forår har foreningen oprettet to nyt hold, 
rettet mod nye målgrupper. Det ene hold kaldes ”Tumletik 4-5 år”. Formålet er at skabe fundament 
for nye medlemmer og gennem leg skabe bevægelsesglæde og give et godt motorisk grundlag. 
Det andet hold er et trænings- og motionshold for voksne med styrke- og løbetræning tre gange 
om ugen.  
Gentofte Idræts Klub søger Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning om støtte til 
træningsudstyr og redskaber til de to hold.  
 
Derudover ønsker foreningen at annoncere gennem Motivus platform og søger støtte til 
abonnement og målrettet annonceringskampagne.  
 
Gentofte Idræts Klub har opstillet følgende budget: 
 
 
Nye redskaber Tumletik                   10.997,50 kr.  
Opgradering af styrkeredskaber til GIK Motion                     3.864,00 kr.  
Annoncering via Motivu til begge hold                   12.493,75 kr.  
I alt                   27.355,25 kr.  

 
Der er i 2022 afsat 178.000 kr. i udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning, og der er 
168.000 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. 
Gentofte Idræts Klubs ansøgning og budget er vedlagt som bilag. 
 
Gentofte Idræts Klub er en forening, der bidrager til Folkeoplysningspolitikkens målsætning om et 
mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter i Gentofte Kommune. Klubben arbejder med at udvikle 
atletikken og breddeidrætten gennem nye tiltag og projekter. 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 Idræts Klub ansøgning om støtte på 27.355,25 kr. drøftes.  
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
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 Dato: 27-04-2022 
 
 

Folkeoplysningsudvalget valgte at udsatte punktet til næste møde, da udvalget ønsker en 
mere fyldestgørende ansøgning. Endvidere ønsker udvalget en principiel drøftelse af 
støtteprincipperne. 
 

 

Bilag 
1. Ansøgning Gentofte Idræts Klub  (4509857 - EMN-2022-03344) 
2. Tumletik og GIK Motion (4509836 - EMN-2022-03344) 
3. Årsbudget Tumletik og GIK Motion (4600568 - EMN-2022-03344) 
4. Uddybning af ansøgning fra Gentofte Idræts Klub (4600685 - EMN-2022-03344) 
 

5 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-01636 

 

Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
Folkeoplysningsområdet. Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og 
arrangementer relateret til Folkeoplysningsområdet. 

 
Baggrund 

• Orientering om Aktiv Sommer 2022.  
 

Aktiv Sommer 2022, er 79 forskellige hold som byder både på sport, spejder og 
kulturoplevelser for kommunens skolebørn. 

 
Dette års program byder på 2.198 pladser til børn, som kan deltage i denne sommers 
aktiviteter.  
Programmet indeholder mange spændende tilbud – lige fra bæredygtig madlavning, 
rollespil, fodboldskole for piger og drenge til ridning og sejlads. 
Der er indtil videre solgt 1.885 pladser 
Se program her, https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2022-
maj/kom-med-til-aktiv-sommer/ 

 
Aktiviteterne afvikles i uge 26 og uge 27. Herefter holdes der en lille pause og så starter det 
op igen med de sidste hold i uge 31. 

 

 

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

 
Tidligere beslutninger: 

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2022-maj/kom-med-til-aktiv-sommer/
https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2022-maj/kom-med-til-aktiv-sommer/
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. 

 

 

Bilag 
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