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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/


Side 4 

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. 



Side 5 

• 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.  



Side 6 

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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Gentofte Kommune Side 2



Gentofte Kommune

Hvorfor demokrati i 
idrætsforeningerne?

Folkeoplysningsloven stiller det som 

lovkrav, at de folkeoplysende foreninger er 

demokratisk opbyggede. Men der er også 

mange andre gode grunde til at sikre et 

velfungerende foreningsdemokrati. Her er 

to eksempler: 

• Et levende og inddragende 

foreningsdemokrati engagerer 

medlemmerne og giver plads til at 

bringe deres evner og potentialer i spil.

• Et åbent foreningsdemokrati, hvor 

medlemmerne deltager aktivt og tager 

ansvar styrker demokratiforståelsen

Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd - Demokratihåndbogen Side 3

Hvad er foreningsdemokrati? 

Demokrati er ikke kun vedtægter, afstemninger og 

det at dukke op til den årlige generalforsamling. 

For selvom det er en vigtig del af mange 

foreningers grundlag, så er demokrati langt mere 

end det. Det er, når vi sammen skaber gode 

rammer for, at alle kan bruge deres stemme, tage 

ansvar og få indflydelse i fællesskaber, hvor vi ikke 

behøver at være ens for at kunne samarbejde om 

en fælles sag.

– Dansk Ungdoms Fællesråd



Gentofte Kommune

At arbejde med foreningsdemokrati er at: 

Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd - Demokratihåndbogen Side 4



Gentofte Kommune

Hvordan arbejdes der med 
demokrati i dag? 

Demokratiet lever i et væld af forskellige afskygninger i idrætsforeningerne. 

Faktisk er det sjældent, at vi støder på to foreninger med præcis samme 

tilgang og metoder til de demokratiske processer. Og det er helt naturligt. 

For foreningerne er forskellige, og det er forskelligt, hvordan de opfatter 

demokrati, og hvordan det passer i den enkeltes kontekst. 

I nogle foreninger har alene voksne over 18 år stemmeret. Andre steder 

skiller man ved 16 år. Og andre steder igen har børnene stemmeret gennem 

deres forældre eller værge eller slet ikke. 

En undersøgelse af foreningerne i Gentofte Kommune tegner et generelt 

billede af foreninger med velfungerende bestyrelser, som på forskellig vis 

arbejder med at involvere medlemmerne. En stor gruppe af medlemmerne 

involverer sig gerne i opgaver, hvis de finder dem interessante. Samtidig 

tyder svarene dog på, at bestyrelsernes konkrete arbejde er ukendt for 

mange medlemmer, men også at medlemmerne er tilfredse med det 

bestyrelserne gør. 

Side 5

Og hvad så med de unge…?

Undersøgelsen viser, at der kun sjældent er 
bestyrelsesmedlemmer under 18 år i 

foreningerne, men at mange foreninger i stedet 
arbejder med forskellige former for børne- og 

ungeudvalg eller andre underudvalg, hvor unge 
har mulighed for at involvere sig. Oplevelsen er 

dog generelt, at der skal gøres mere for at skabe 
den ønskede ungeinvolvering. 



Gentofte Kommune

Forbruger af fællesskabet eller medudvikler? 

Foreningsdemokratiet afhænger af, at der er medlemmer, som 

engagerer sig i foreningen og dens udvikling. Men hvordan 

sikrer vi os at det sker? Hvordan skaber vi et livligt 

foreningsdemokrati, hvor medlemmerne ikke blot bliver 

forbrugere (af fællesskabet)? 

Ifølge undersøgelsen ’Unge, foreninger og demokrati’ fra 

Syddansk Universitet spiller foreningens kulturelle værdier og 

organisering en afgørende betydning for medlemmernes 

involvering i foreningsdemokratiet. 

Inden vi dykker ned i dét, vil det dog være relevant at skelne 

mellem tre forskellige medlemsgrupper, som hver især skal 

engageres og imødegås forskelligt i et demokratisk øjemed: 

1) Voksne medlemmer

2) Forældre til børne-/ungemedlemmer 

3) Børne-/ungemedlemmer 

Voksne medlemmer

For de voksne medlemmer handler det især om at holde fast i 

og tydeliggøre forpligtelsen til at indgå i foreningsdemokratiet. 

Det handler ikke om, at alle skal sidde i bestyrelsen eller i et 

udvalg, men at man tager foreningsdemokratiet alvorligt og 

imødekommer sin forpligtelse til fx at deltage ved foreningens 

generalforsamling og afgive sin stemme. 

Forældre til børne-/ungemedlemmer

Forældrene til de unge medlemmer kan være en svær 

størrelse, da de som udgangspunkt ikke selv er medlemmer i 

foreningen, men har forpligtet sig gennem sine børn. I nogle 

foreninger omfatter det stemmeret ved generalforsamlingen, 

mens det andre steder handler især om at tage aktivt del i 

børnenes aktiviteter. Men forældrene vil ofte være en 

afgørende ressource for foreningen – ikke mindst for at 

fastholde og udvikle de gode aktiviteter for børnene, med også 

for at understøtte børnenes opvækst i foreningsdemokratiet.

Side 6



Gentofte Kommune

Børne-/ungemedlemmer
Størstedelen af børne- og ungemedlemmerne har ikke 
stemmeret, og kan måske lyde mindre vigtige i et demokratisk 
øjemed. Men der ligger et stort ansvar i foreningerne og ikke 
mindst et stort potentiale i tidligt at involvere og oplære i 
demokratiet. Med den rette tilgang og involvering af de unge, 
kan foreningen styrke de unges deltagelse og engagement i 
foreningen over mange år. Måske endda sikre foreningens 
fremtid. Forskning viser, at inddragelse i demokrati sikrer flere 
frivillige og bedre fungerende foreninger.

Børne-/ungeinddragelsen kan ske på mange måder og 
behøver ikke være så formelt eller kræve den store 
planlægning, måske snarere tværtimod. Noget af det, der 
engagerer de unge allermest, er at give indflydelse i det daglige 
foreningsliv – fx lade medlemmerne selv bestemme og 
fremsætte idéer til aktiviteter og rutiner. Andre måder at 
engagere de unge kan være gennem ungeudvalg eller 
lignende.

Kilde: ‘Unge, foreninger og demokrati’, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet (SDU) Side 7



Gentofte Kommune

1) Giv indflydelse på aktiviteter

Invitér medlemmerne til at tage ansvar i foreningen og giv 

dem gode muligheder for at træffe beslutninger og 

påvirke foreningens rammer og aktiviteter. 

2) Start i det små (og med de små)

Få børn på banen tidligt og vis dem, at de har mulighed for 

indflydelse. 

3) Forklar hvad det vil sige at være medlem

Det kan ikke tages for givet, at alle kender deres 

medlemsrettigheder eller pligter. Brug tid på at forklare 

rammerne for det demokratiske fællesskab, og spørg ind 

til nye medlemmers styrker.

IDÉ: Lad børnene vælge den sang der skal 

synges til sidst.

Konkrete ideer til at styrke foreningsdemokratiet

4) Anerkend når nogen tager initiativ

Når man har taget sig mod til at dele sin idé eller holdning, 

er det vigtigt, at den bliver anerkendt – også selvom det 

ikke er muligt at føre ud i livet. 

5) Giv plads til nyes idéer – og vov arveguldet. 

Vær opmærksom på, om garvede medlemmers erfaring 

bliver styrende for de initiativer, der igangsættes af nye, 

og sørg for at give plads, når nogen melder sig med et nyt 

initiativ. 

Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd - Demokratihåndbogen Side 8

IDÉ: Invitér til spørgetime, hvor medlemmer 

kan stille spørgsmål, pitche idéer og få en 

opdatering på, hvor foreningen er lige nu og 

her. Det er samtidig en god undskyldning for 

at blande medlemmerne på tværs af 

foreningen og hygge over et stykke kage.



Gentofte Kommune

6) Giv lov til at diskutere udfordringer

Det kan styrke følelsen af at være sammen i medgang og 

modgang for at opnå et fælles mål. Man skal derfor turde 

være åben om foreningens svagheder og dyrke 

udfordringerne sammen.

7) Opsøg medlemmerne hvor de er

Byg bro mellem bestyrelsen og medlemmerne, og gør det 

nemt tilgængeligt at blive hørt og få indflydelse. Lad 

bestyrelsen komme til medlemmerne – ikke omvendt.

8) Sørg for åben (og levende) kommunikation 

Medlemmerne skal, vide hvad der diskuteres for at kunne 

tilkendegive deres holdninger. 

9) Involvér på nye måder

Overvej om alle medlemmer føler sig engageret til at 

deltage i jeres mødeform, eller om nye mødeformer skal 

afprøves. 

10) …og gør det sjovt 

Fællesskabet har stor betydning for motivationen for at 

deltage. Prioritér derfor altid god plads til hygge, og 

overvej hvordan I får min. ét socialt element ind i løbet af 

formelle arrangementer.

Kilde: Dansk Ungdoms Fællesråd - Demokratihåndbogen Side 9

IDÉ: Indlæg et socialt initiativ i midten eller 
slutningen af generalforsamlingen.

IDÉ: Send bestyrelsen på rundtur til 

foreningernes aktiviteter for at opsøge 

medlemmerne og høre deres holdninger.

IDÉ: Afprøv debataftner, tegneworkshop, 

walk-and-talk, virtuelt kaffemøde eller en 

konkurrence, hvor alle indsender deres 

inputs. Og tænk i nye måder at invitere på 

for at sikre, at I når bredt ud. 
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Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen for 
idræt, fritid og folkeoplysning

Oplysninger om aktivitet/projekt
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning
Formålet med Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning er at give foreninger og 
folkeoplysningsforbund muligheder for at udvikle folkeoplysningsområdet. Etablerede 
foreninger, folkeoplysningsforbund og grupper kan søge puljen.  
Du kan søge støtte til:  

 at danne nye folkeoplysende foreninger.
 at etablere nye aktiviteter i eksisterende foreninger.
 at udbrede eksisterende aktiviteter til nye grupper af deltagere.
 at udvikle selvorganiserede aktiviteter.
 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.
 
Der er ingen fast ansøgningsfrist.
 
Vi vil rigtig gerne høre og se hvordan projektet er forløbet. I bedes derfor udfylde Fritids 
evalueringsskema som I finder på Gentofte Kommunes hjemmeside eller her:
Evalueringsskema Fritid 

Beskrivelse af aktivitet/projekt
Vedhæft projektbeskrivelse
Hvis du ikke har en projektbeskrivelse, så udfyld felterne nedenfor.

Titel TUMLETIK 4-5 ÅR OG GIK MOTION
Beskrivelse af aktivitet/projekt Gentofte Idræts Klub opretter nye hold. Et 

målrettet mod voksne, kaldet GIK Motion og 
et hold målrettet mod 4-5 årige, som 
kommer til at træne efter et helt nyt koncept 
kaldet TUMLETIKTM – holdet kommer derfor 
til at hedde ”Tumletik 4-5 år”.

Vi starter Tumletik 4-5 år op d. 30. marts 
2022 og vi forventer dette er første step i en 
udvikling på at udbrede vores målgruppe til 
yngre. Vi forventer nemlig at vi i foråret 
2023 opstarter part to, som bliver ”Tumletik 
2-4 år”, som er forælder-barn træning 
samlet.
Vi mener det er vigtigt at starte de gode 
idrætsvaner tidligt, og vi vil med vores nye 
hold sætte et ekstra stort fokus på motorik, 
leg og bevægelsesglæde.

Til dette skal vi bruge nye redskaber 
målrettet mod en helt ny målgruppe – og 
herudover skal vi have startet op på 

https://selvbetjening.egki.dk/157/157-15042111592929?language=da-DK
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markedsføring af det nye tilbud, og her vil vi 
sætte fokus på vores egne sociale medier, 
vores eksisterende medlemmer og 
derudover gøre brug af Motivu, som skal 
hjælpe med medlemsrekruttering.

Vi har også oprettet et andet nyt hold kaldet 
”GIK Motion”, holdet er et træningstilbud til 
voksne, som tager det bedste fra atletikkens 
verden og giver det til voksne der gerne vil 
være i god form.
Holdet er en kombination af løbeteknik, 
TrackFit, løbestyrketræning og intervaller – 
et hold der udbyder tre ugentlige træninger, 
og som startede op i uge 8 2022. 
Især redskaber målrettet styrketræning 
mangler vi en en opgradering af, så vi vil 
kunne tilbyde god styrketræning og 
skadesforebyggende træning.

Vi tror på at dette hold kan være med til at 
rykke lokale borgere til at få et mere aktivt 
liv. Med tilbud om 1 times træning 3 gange 
om ugen, sætter vi fokus på den aktive 
livsstil og tror på at vi kan være med til at 
forebygge livstilssygdomme og andre 
omkostninger for de lokale borgere på sigt. 
Derfor vil vi gerne investere i dette hold og 
være med til at skabe sunde borgere i 
Gentofte Kommune og omegn. Vi tror også 
på relativ kort sigt, at det bliver udvidet til 
flere gange om ugen.

”Et mindset i top – i en sund krop” er vores 
mål at sætte fokus på for vores medlemmer 
på dette hold.

Formål med aktivitet/projekt Vores formål med holdene er at målrette 
nye træningshold til nye målgrupper, som vi 
ikke rammer i forvejen.
Vi sætter generelt fokus på foreningslivet og 
den sunde livstil på alle vores hold, og 
specifikt for de to nye har vi også separate 
formål:

Vores formål med ”Tumletik 4-5 år” er at 
skabe bevægelsesglæde og bedre motorik 
hos børn. Derudover tror vi på at 
træningsformen TUMLETIK, skaber de 
bedste rammer for børns fysiske udvikling, 
som vil gavne både dem og samfundet, når 
de bliver ældre.

Vores formål med GIK Motion er at forsætte 
de gode bevægelsesvaner, som vi fik skabt 
da vi var unge. Nu skal vi føre dem videre 
og vise at foreningsidrætten ikke behøver at 
stoppe, men at det er en naturlig del af en 
sund livsstil og en medårsag til forebyggelse 
af livsstilsygdomme og lign.
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Skønnet antal deltagere/medlemmer 
(deltagere/medlemmer)

50

Opstartsdato 30-03-2022

Økonomi
Økonomisk oversigt
Tilskudsbeløb, der søges om (kr.) 27355
Budget
Vedhæft budget, hvor udgiftsposter og indtægter fremgår. Du skal også oplyse, hvis I 
modtager tilskud fra andre.

Vedhæft budget Tumletik og GIK Motion.xlsx (10 KB)

Kontaktoplysninger
Oplysninger om aktivitetsansvarlig
Fulde navn Charlotte Kirkeby og Mikkel Hansen
Mailadresse charlotte@churchtown.dk og 

mikkel@gentofte-atletik.dk
Telefonnummer 20844980
Funktion ift. aktiviteten/projektet, der søges 
tilskud til

Bestyrelsesmedlem og Cheftræner

Oplysninger om tilskudsmodtager
Udfyld oplysninger om tilskudsmodtager, hvis tilskuddet skal gå til en forening eller 
organisation.

Navn Gentofte Idræts Klub
Cvr-nummer 29980837
Virksomhedens navn Gentofte Idræts Klub
Find virksomhed
Evt. hjemmeside https://gentofte-atletik.dk/
Telefonnummer

Resume side
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.
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Nye redskaber Tumletik 10.997,50 kr.

Opgradering af styrke til GIK Motion 3.864,00 kr.   

Motivu til begge hold 12.493,75 kr.

I alt 27.355,25 kr.

Budget til opstart af Tumletik og GIK Motion
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Selvfinansieret PULJE Ansøgning

Tumletik

Trænerløn 7.800,00

Arrangementer (forældremøder, events etc.) 1.000,00

Udstyr (motorikpakke) 10.997,50

GIK Motion

Trænerløn 14.400,00

Arrangementer og løb 5.000,00

Udstyr til styrke 3.864,00

Markedsføring

Plakater 2500,00

Motivu 12493,75

I ALT 30.700,00 27.355,25

SAMLET BUDGET 58.055,25

ÅRSBUDGET TUMLETIK OG GIK MOTION
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Uddybning af ansøgning Gentofte Idræts Klub 
Tumletik: Til dette hold vil vi gerne have en bevægelsespakke fra Asport 
- i denne er der forskellige redskaber, som kan være med til at bidrage til børnenes motoriske udvikling. 
 
GIK Motion: Til dette hold vil vi gerne have et enkelt styrkestativ, så vi på den måde kan lave 
skadesforebyggende træning + et par små styrkeredskaber. Skadesforebyggende træning skaber sunde og 
raske lokale borgere, som er med til at forebygge livsstilssygdomme. Derfor er styrketræningen en vigtig 
tilføjelse til GIK Motion. 
Disse redskaber vil også blive brugt af vores atleter fra 14-17 år - så flest muligt får glæde af dem. 
 
Markedsføring: 
Vi mener med den investering vi sætter i de her to nye hold, at markedsføringen er altafgørende. Vi 
forsøger at ramme to helt nye målgrupper, vi ikke tidligere har haft, og derfor fylder markedsføring 
opstartsmæssigt meget. VI har gode erfaringer gennem MOtivu og tror på at med deres hjælp kan vi få op 
mod 55 nye medlemmer! 
 
Vi synes det Tumletikmæssigt er vigtigt at vi tidligt sætter fokus på glæden ved bevægelse, og at vi ved GIK 
Motion enten bibeholder glæden eller genskaber bevægelsesglæden på ny. 
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