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Side 2

1 [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.

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
Opgradering af styrkeredskaber til GIK Motion
Annoncering via Motivu til begge hold
I alt

10.997,50 kr.
3.864,00 kr.
12.493,75 kr.
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.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning Gentofte Idræts Klub (4509857 - EMN-2022-03344)
2. Tumletik og GIK Motion (4509836 - EMN-2022-03344)

2 [Åben] Voksenmotion Bakkegårdsskolen, godkendelse af forkeoplysende forening
Sags ID: EMN-2022-01405

Resumé
Foreningen for fædre i Vangede og Omegn 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.
Foreningen for fædre i Vangede og Omegn vil tilbyde interesserede mulighed for at dyrke motion
og lignende sociale aktiviteter samt udvikle medlemmernes evne og engagement til at tage
medansvar i foreningen.
Foreningen blev stiftet den 9. februar 2022 og har pt. 11 medlemmer, som alle er bosiddende i
Gentofte Kommune. Der er ingen medlemmer, der er under 25 år.
Foreningen for fædre i Vangede og Omegn lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte
Kommunes krav, herunder kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen.
Følgende er vedlagt som bilag:
• Referat af den stiftende generalforsamling + budget
• Vedtægter
• Adresseliste for bestyrelsen mv

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Foreningen for fædre i Vangede og
Omegn opfylder kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen
Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Foreningen for fædre i Vangede og Omegn godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte
Kommune.

Side 4

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. referat af stiftende generalforsamling + budget (4470720 - EMN-2022-01405)
2. Underskrevede vedtægter (4477127 - EMN-2022-01405)
3. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer mv (4470719 - EMN-2022-01405)

3 [Åben] Demokrati i folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2022-03537

Resumé
Punktet blev udsat på mødet den 15. december 2021.
Folkeoplysningsudvalget har siden 2020 diskuteret, hvordan man kan arbejde med demokrati i
Gentofte Kommunes folkeoplysende foreninger. Foranlediget heraf har Børn og Skole, Kultur,
Unge og Fritid lavet en spørgeskemaundersøgelse i kommunens foreninger. Undersøgelsens
resultatet fremlægges og diskuteres på mødet. I lyset af resultaterne drøftes det, om 7-11-årige
skal interviewes.

Baggrund
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse i kommenens
folkeoplysende foreninger. Undersøgelsens resultater er vedlagt (bilag 1). På mødet præsenteres
og diskuteres resultaterne.
Respondenterne i undersøgelsen inkluderer foreningsmedlemmer i alderen 12 år og ældre. I alt
696 foreningsmedlemmer har besvaret undersøgelsen. En egentlig svarprocent kan ikke udledes,
da undersøgelsen alene er sendt ud til foreningernes formænd, som efterfølgende skulle
videresende spørgeskemaet.
Der er i Gentofte Kommunes idrætsforeninger ca. 24.400 medlemmer i alderen 12 år og ældre.
Repræsentativiteten af undersøgelsen er således begrænset.
Overordnet kan man ud fra undersøgelsen sige, at de adspurgte i overvejende grad mener, at
foreningernes bestyrelser er velfungerende, og at bestyrelses aktivitetsniveau er tilfredsstillende.
Samtidig tyder svarene på, at bestyrelsens konkrete arbejde for mange medlemmer er ukendt.
Medlemmerne virker tilfredse med foreningens forhold.
Manglen på kendskab til bestyrelsesarbejdet kan skyldes kommunikation mellem bestyrelse og
medlemmer. Af undersøgelsen fremgår også, at særligt de unge medlemmer ikke har kendskab til
hvordan, de kan deltage aktivt i foreningernes demokratiske processer.
Folkeoplysningsudvalget har tidligere drøftet, hvorvidt medlemmer i alderen 7-11 år bør
interviewes, idet det vurderes at være begrænset, hvor fyldestgørende de vil kunne besvare
spørgeskemaet egenhændigt.
I lyset af de få resultater, der er opnået ved spørgeskemaundersøgelse ønskes drøftet om
Folkeoplysningsudvalget stadig ønsker at gennemføre interviews med børn i alderen 7-11 år.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Folkeoplysningsudvalget:

1) At drøfte resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen
2) At beslutte om interviews om demokrati af foreningsaktive børn i alderen 7-11 år skal finde
sted.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Rapport - demokrati foreninger (4518195 - EMN-2022-03537)

4 [Åben] Oplæg om Gentofte Mødes 2022
Sags ID: EMN-2022-03868

Resumé
Der gives en kort præsentation af Gentofte Mødes 2022.

Baggrund
Gentofte Mødes afholdes den 2. september 2022 i Byens Hus. Gentofte Mødes er en-dagsfestival
for demokrati og samtale, hvor borgere, foreninger og politikere mødes på tværs og taler sammen
om det, der rører sig i vores kommune, drøfte vigtige konkrete emner på nye måder, der styrker
vores lokale demokrati og giver os lyst til at engagere os.
Gentofte Mødes består af forskellige mødesteder med forskellige debatter, samtaler og kreative
værksteder og skabes af Gentofte Kommune sammen med frivillige i Byens Hus, Villabyerne som
mediepartner og alle borgere og foreninger, der har lyst til at arrangere en aktivitet.
På mødet præsenterer Mette Svendsen Helmer fra Strategi og Udvikling planerne for Gentofte
Mødes.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At oplægget drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

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

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

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Dokument Navn:

Ansøgning Gentofte Idræts Klub.pdf

Dokument Titel:

Ansøgning Gentofte Idræts Klub

Dokument ID:

4509857

Placering:

Emnesager/Udviklingspuljen idræt, fritid og
folkeoplysning ansøgning fra Gentofte Idræts
Klub/Dokumenter

Dagsordens titel

Gentofte Idræts Klub - ansøgning til
udviklingspuljen for idræt, fritid og
folkeoplysning

Dagsordenspunkt nr

1

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

2

Dette dokument blev genereret af

157-03091813090914
Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen for
idræt, fritid og folkeoplysning
Oprettet
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Afsluttet

17-03-2022 10:28:29
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Sags id
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Navn

Anonym
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Anonym
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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

KLE:
Sags id: 62ab64ba-8300-4155-bea1-0733af51cb6b
Oprettet: 17-03-2022 09:49:26
Afsluttet: 17-03-2022 10:28:29
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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.

KLE:
Sags id: 62ab64ba-8300-4155-bea1-0733af51cb6b
Oprettet: 17-03-2022 09:49:26
Afsluttet: 17-03-2022 10:28:29
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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.

KLE:
Sags id: 62ab64ba-8300-4155-bea1-0733af51cb6b
Oprettet: 17-03-2022 09:49:26
Afsluttet: 17-03-2022 10:28:29
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Relateret document 2/2

Dokument Navn:

Tumletik og GIK Motion.xlsx

Dokument Titel:

Tumletik og GIK Motion

Dokument ID:

4509836

Budget til opstart af Tumletik og GIK Motion
Nye redskaber Tumletik
Opgradering af styrke til GIK Motion
Motivu til begge hold

10.997,50 kr.
3.864,00 kr.
12.493,75 kr.

I alt

27.355,25 kr.

Dokument Navn:

referat af stiftende generalforsamling +
budget.pdf

Dokument Titel:

referat af stiftende generalforsamling +
budget

Dokument ID:

4470720

Placering:

Emnesager/Foreningen for fædre i Vangede og
Omegn, godkendelse af folkeoplysende
forening/Dokumenter

Dagsordens titel

Voksenmotion Bakkegårdsskolen, godkendelse
af forkeoplysende forening

Dagsordenspunkt nr

2

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

3
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Relateret document 2/3

Dokument Navn:

Underskrevede vedtægter.pdf

Dokument Titel:

Underskrevede vedtægter

Dokument ID:

4477127

Relateret document 3/3

Dokument Navn:

Oplysninger om
bestyrelsesmedlemmer
mv.docx

Dokument Titel:

Oplysninger om
bestyrelsesmedlemmer mv

Dokument ID:

4470719

Oplysninger jf. jeres vejledning:

1.

Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer

Formand: Mads Ridder Storgaard, Fuglegårdsvænget 49, 2820 Gentofte

Næstformand: Morten Kjer Kerstens, Herredsvej 26, 2820 Gentofte

Øvrigt Bestyrelsesmedlem: Mads Nyvold Bojsen-Møller, Plantagevej 46, 25820 Gentofte

Øvrigt Bestyrelsesmedlem: Tim Kofoed Arildskov, Byvej 17, 2820 Gentofte

2.

Navn og adresse på revisor: Rune Juul Jensen, Folkevej 30A, 2820 Gentofte

3.

Medlemstal

4.

Antal medlemmer under 25 år

5.

Andel af medlemmer, der bor i Gentofte

11 medlemmer

0

100%

Dokument Navn:

Bilag 1 Rapport - demokrati foreninger.docx

Dokument Titel:

Bilag 1 Rapport - demokrati foreninger

Dokument ID:

4518195

Placering:

Emnesager/Demokrati i folkeoplysende
foreninger/Dokumenter

Dagsordens titel

Demokrati i folkeoplysende foreninger

Dagsordenspunkt nr

3

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Dette dokument blev genereret af

Opsummering af resultater af spørgeskemaundersøgelsen vedr.
demokrati i folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune 2021

Resume
De adspurgte mener i overvejende grad (75 %), at foreningernes bestyrelser er velfungerende og 72 %
mener, at bestyrelses aktivitetsniveau er tilfredsstillende.
Noget tyder på, at bestyrelsens konkrete arbejde for mange medlemmer er ukendt - ca. halvdelen. Men
medlemmerne virker tilfredse med foreningens forhold, hvilket må betyde, at de er nogenlunde tilfredse
med bestyrelsens arbejde.
Manglen på kendskab til bestyrelsesarbejdet kunne ligge i bestyrelsens kommunikation med
medlemmerne. Det er primært mail, hjemmeside og Facebook, der bruges som kommunikationsform. Dvs.
at kommunikationskanalerne er rimeligt brede, hvorfor man må antage, at det ikke er kanalerne i sig selv,
som er fuldstændig utilstrækkelige. Derimod kan det være hvor gode bestyrelsen er til at informere gennemsigtighed med deres arbejde.
Samlet set er der noget, der tyder på, at medlemmerne i kommunens foreninger (ca. halvdelen) ikke er
oplyste om deres forenings organisering og demokratiske procedurer, herunder
bestyrelsessammensætning, mulighed for ungdomsmedlemmer for at deltage i bestyrelsesarbejde,
generalforsamlinger med stemmeret m.m.
En opgave for foreningerne kan derfor være at sikre, at medlemmerne er oplyste om den demokratiske
organisering i deres forening, eller som minimum sikre, at informationen er let tilgængelig for dem, der
søger den.
Generelt vurderes det af respondenterne, at de unge har meget forskellig grad af indflydelse i de forskellige
foreninger.
Kun 23 respondenter i ungekategorien. Måske det kan indikere, at de unge også har en begrænset
interesse i at beskæftige sig med de demokratiske procedurer i foreninger. Hvis man antager, at andelen af
unge foreningsmedlemmer er blevet eksponeret for muligheden for at besvare spørgeskemaet, som de
voksne medlemmer, så har de i hvert fald haft muligheden for at blive hørt - og ikke benyttet sig af den.
En særlig indsats kan iværksættes for at oplyse de unge om deres muligheder for at deltage i foreningernes
demokratiske arbejde, da de fleste af de unge ikke kender til deres muligheder.
At en tredjedel af de unge mener, at man ikke behøver være frivillig, når man betaler kontingent kan virke
rimeligt nok. I frivillighed ligger jo netop, at der ikke tvinges opgaver ned over medlemmerne. Samtidig
bygger det folkeoplysende foreningsliv på frivillighed, og man kan måske tænke, at de unge ikke har indsigt
i de foreningslivets grundlæggende værdier og virke, og betydningen af det frivillige arbejde.

Overblik over respondenter
I alt har 696 personer besvaret spørgeskemaet helt eller delvist. Der ca. 24.400 foreningsmedlemmer med
en alder på 12 år og ældre i Gentofte Kommune i 2020, dvs. at stikprøve udgør ca. 2,91 % af den samlede
population. Treogtyve af respondenterne er børn i alderen 12-17 år (begge aldre inklusiv). I Gentofte
Kommune var antallet af foreningsaktive børn i alderen 13-18 år 5.208 (begge aldre inklusiv) i år 2020.
Stikprøven svarer derfor til ca. 0,4 % af populationen.
Fordelingen mellem køn er næsten lige, hvor 43 % er kvinder, og 57 % er mænd.
Dertil kommer, at 85 % af respondenterne ikke er medlemmer af foreningernes bestyrelser, og 96,7 % af
stikprøvens respondenter er over 18 år.

Opsummering af besvarelser for respondenter på 18 år og ældre
I alt er der 43 % af respondenterne, der ikke ved hvor mange medlemmer bestyrelserne består af.

De adspurgte mener i overvejende grad (75 %), at foreningernes bestyrelser er velfungerende og 72 %
mener, at bestyrelses aktivitetsniveau er tilfredsstillende. Det kan tolkes som om, at de adspurgte generelt
mener, at bestyrelsen er velfungerende og løser sine opgaver.
43 % Har svaret ”ved ikke” ift. hvorvidt indgående aftaler bliver overholdt, hvilket lidt groft tolkes som om,
at de ikke ved hvad, bestyrelserne indgår af aftaler.
Cirka to tredjedele af respondenterne oplever, at bestyrelsen er involverende overfor klubbens
medlemmer, når der skal tages vigtige beslutninger for foreningen. Samtidig oplever en fjerdedel dog, at
bestyrelsen til tider tager beslutninger, hvor medlemmerne mener, at foreningen som helhed burde
inddrages.

Man kan se, at bestyrelserne primært bruger mail, hjemmeside og Facebook som kommunikationsform.
Kun 37 % af bestyrelserne bruger Facebook og 9 % bruger andre sociale medier. Derudover bruges der en
del forskellige intranet (Holdsport, Rokort, Memberlink m.m.) og brugen af fysisk post er stærkt begrænset
(3 %).

I alt er der 24 % af respondenterne, der udtrykker, at de ofte bliver direkte spurgt om forhold i klubben
udover generalforsamlingerne, hvor 58 % ikke mener at blive spurgt.

Når man ser på hvor mange, der deltager i generalforsamlingerne, så er der 33 % af respondenterne, der
ikke ved hvor mange, der deltager i klubbernes generalforsamling. Det kan tolkes som om, at grunden til, at
de ikke ved det, er, at de ikke selv møder op. Det vil altså sige, at en tredjedel ikke deltager i
generalforsamlingerne. Samtidig er det næsten halvdelen af de adspurgte, som ligger på et absolut
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deltagerantal på 31 personer og op efter; 21 % svarer at 31-60 personer deltager i generalforsamlingerne,
19 % svarer, at 61-100 deltager, og 7 % af respondenterne svarer, at over 100 personer deltager. Det er
svært at sige, hvorvidt det er ensbetydende med en demokratisk repræsentation ved
generalforsamlingerne, da det vil afhænge af den enkelte klubs størrelse. På den ene side kan data indikere,
at der er en rimelig repræsentation ved generalforsamlingerne i kommunens foreninger, på den anden side
kan det også tænkes, at det er de store foreninger, med flest medlemmer, der også har flest besvarelser af
spørgeskemaet, hvorfor et deltagerantal på 31-60 person f.eks. vil være en lav repræsentation.

Af de adspurgte svarer (65 %), at de har medlemmer under 18 år i deres foreninger. Cirka en tredjedel af
kommunens foreninger har altså ikke ungdomsmedlemmer.

I 11 % af foreningerne, skal medlemmerne være fyldt 15 år for at kunne sidde i bestyrelserne, mens der i 26
% af foreningerne er en aldersgrænse på 18 år. Samtidig svarer 62 %, at de ikke ved, om der er en
aldersgrænse. Det kan anses for at uhensigtsmæssigt, fordi der dermed kan være barrierer for, at
medlemmer deltager i bestyrelsesarbejdet, idet de ikke ved, at/om det er en mulighed.
Af de adspurgte svarer 8 %, at der sidder unge på 12-17 år i deres bestyrelser. Samtidig svarer 38 % at de
ikke ved, om der sidder unge i deres bestyrelse, og 53 % svarer, at der ikke er unge medlemmer i
bestyrelserne. Det hænger sammen med, at mange svarer, at de ikke ved hvor mange medlemmer
bestyrelserne har, og om man overhovedet kan være medlem af bestyrelsen som ung. Det skal huskes, at
35 % af foreningerne slet ikke har unge medlemmer, hvorfor de ikke vil kunne sidde i bestyrelsen.
Halvdelen (50 %) af respondenterne svarer, at de ikke ved, om unge kan deltage i generalforsamlingerne,
og 65 % svarer, at de ikke ved, om de unge medlemmer har stemmeret. Isoleret set kan det udgøre et
demokratisk problem, hvis de unge ikke er oplyste om deres mulighed for at deltage og stemme, idet det er
sandsynligt, at dette afholder dem fra at deltage i demokratiske processer.

Der er 51 % af respondenterne, som svarer, at unge kan deltage i udvalgsarbejde og underudvalg i
foreningerne. Det er umiddelbart positivt, at dette er en mulighed, men samtidig er det
bemærkelsesværdigt, at omkring 50 % ikke ved, om unge kan deltage i denne type arbejde.

Cirka 50 % af de adspurgte svarer, at de ikke ved, om de unge medlemmer ønsker at deltage i udvalgs- og
bestyrelsesarbejde og ønsker at deltage i diskussioner og debatter. Det tyder på, at man på tværs af
foreningen ikke er til stede med de unge. Det kan være svært at blive hørt, hvis man ikke bliver spurgt. Hhv.
14 % og 20 % af respondenter svarer, at de oplever, at de unge gerne vil deltage og engagere sig i klubbens
demokratiske arbejde, men samtidig er det hhv. 31 % og 33 %, som i mindre grad eller slet ikke oplever, at
de unge deltager eller ønsker at deltage i foreningens demokratiske arbejde.
Over 50 % af respondenterne ser dog gerne, at de unge inddrages mere i klubbens aktiviteter og arbejde,
som træningstilrettelæggelse sociale forhold og arrangementer.

Cirka en tredjedel af respondenterne oplever, at samarbejde mellem børne- og/eller ungdomsudvalg og
bestyrelse er tilfredsstillende, og næste halvdelen svarer, at det ved de ikke, om det er.
Lidt over halvdelen (55 %) af respondenterne mener, at de unge er involverede i beslutninger, som
foreningen træffer. I alt mener 22 %, at de bør inddrages i mindre grad eller slet ikke, mens 23 % har svaret
”ved ikke”, hvilket indikerer, at de ikke har en holdning til om de unge er med til at tage/påvirke
beslutningerne.
Generelt vurderes det af respondenterne, at de unge har meget forskellig grad af indflydelse i de forskellige
foreninger. Næsten en tredjedel (31 %) svarer, at de ikke ved i hvilken grad de unge har indflydelse, hvilket
tyder på, at de ikke tidligere har taget stilling til spørgsmålet.

Cirka halvdelen af respondenterne (46 %) svarer desuden, at de igen ikke ved, om de ønsker, at de unge får
mere indflydelse i foreningen. Af de adspurgte ser 33 % dog gerne, at de unge får mere indflydelse i
foreningerne, mens 22 % svarer, at de ikke ser det. Det kan skyldes, at de ikke ønsker, at unge skal
involveres, men også, at de unge allerede har en masse indflydelse, hvorfor yderligere indflydelse ikke er
relevant/en mulighed.

Halvdelen af respondenterne (50 %) er ikke klar over, hvordan forældre/værger er stillet ift. at
repræsentere den unge i de demokratiske processer i foreningen. I næsten en tredjedel af klubberne (31 %)
ved man, at en værge kan vælges til bestyrelsen og 21 % ved, at de ikke kan. En femtedel (20 %) ved, at en
værge har stemmeret på den unges vegne, hvor 22 % ved, at værgen ikke har det.

En afsluttende kommentar er, at der generelt er mange af respondenterne, som markerer ”ved ikke” i de
forskellige spørgsmål. Det indikerer, at der generelt er en begrænset indsigt i hvordan
bestyrelsesbeslutninger i foreningen bliver taget, og hvad der er af demokratiske processer i klubberne.
Samtidig skal man notere sig, at det at svare ”ved ikke” kan være et hurtigt svar, hvor respondenter kan
føle, at de slipper for at tage stilling til spørgsmålet, og komme hurtigt videre i spørgeskemaet.

De unges besvarelser
Her er besvarelserne meget få – 23 respondenter maksimalt. Dvs. at det er stærkt begrænset hvad, der kan
siges ud fra besvarelserne. Derudover kan man spekulere i hvilke unge det er, som bruger tid på at besvare
sådan en undersøgelse. Det er oplagt at antage, at det er unge, som ønsker at deltage i de demokratiske
processer i foreningerne, mens unge, der ikke interesserer sig for emnet, i mindre grad interesserer sig for
at besvare spørgeskemaet.

I alt er 12 % af de adspurgte unge frivillige i deres foreninger, 24 % er det ikke og har aldrig været det, og 64
% er det ikke på nuværende tidspunkt, men har tidligere arbejdet frivilligt.

Næste tre fjerdedele (74 %) af de unge svarer, at de ikke kan vælges ind i klubberne bestyrelser, mens 22 %
ikke ved, om de kan. Samtidig er det hele 61 %, der ved ikke, om de har stemmeret til
generalforsamlingerne, eller om kan vælges ind i et udvalg. Kun fire procent svarer, at de kan vælges ind i
bestyrelsen og har stemmeret ved generalforsamlinger i klubben.
Næsten alle (91 %, n=20) af de adspurgte unge svarer, at de ikke har deltaget i bestyrelses- eller
udvalgsarbejde. Cirka en fjerdedel har deltaget i generalforsamlinger og ønsker ikke at gøre det igen – det
kan måske skyldes mangel på indflydelse via stemmeret, eller at de synes, at det er kedeligt/irrelevant for
dem – 18 % (n=4) deltager altid, og 50 % (n=11) har aldrig deltaget, og ønsker ikke at gøre det.

Tre fjerdedele (76 %) af de unge føler ikke, at de bliver tilstrækkeligt involveret i klubbens demokratiske liv,
og 76 % mener, at de burde blive involveret i de beslutninger, som klubben træffer. Det er lidt i kontrast til
andelen af de voksne, som mener, at de unge bør inddrages i mindre grad

Næsten halvdelen (42 %) af de unge mener, at bestyrelsen involverer medlemmerne i beslutninger, som er
vigtige for klubben. Samtidig mener 69 % af de unge, at bestyrelsen har ret til at træffe vigtige beslutninger
på vegne af klubben uden at spørge medlemmerne. Det indikerer, at de tilskriver bestyrelsen en tillid og
autoritet ift. at træffe gode beslutninger.
I alt svarer 42 % af de adspurgte unge, at de gerne vil inkluderes i de beslutninger, der træffes i klubben. De
fleste ved også, hvordan de får indflydelse, hvis de ønsker det, og størstedelen af de unge ved hvor i
foreningen, de skal henvende sig, hvis de ønsker ændringer i klubben.

Generelt kan vi sige, at det ser ud til, at de unge har svært ved at være engagerede (måske pga. rammer,
måske pga. interesse) i forhold i klubben, som ligger ud over deres egne aktiviteter eller forhold, der direkte
vedrører dem. (Der er 10 %, n=2, som deltager i diskussion/møder, der omhandler hele klubben ca. en gang
om måneden eller en gang i kvartalet). Til gengæld er der 42 % (n=8) unge respondenter, som engagerer sig
jævnligt (en gang i ugen til en gang i kvartalet) omkring aktiviteter, der vedrører eget hold.

Af de unge udtrykker 21 % (n=4), at de ofte giver deres mening over for nøglepersoner i klubben, og 32 %
(n=6) mener, at de gør det indimellem (og sjældent). Til gengæld er det 37 % (n=7), som udtrykker, at de
slet ikke giver deres mening til kende.

Det er positivt, at 74 % af de adspurgte unge finder det naturligt at hjælpe frivilligt med forskellige opgaver i
klubben. Ingen af de unge har udtrykt, at de finder det unaturligt.
Samtidig mener 33 % (n=6) af de unge respondenter, at man ikke behøver være frivillig, når man betaler
kontingent. Til gengæld er der 42 % (n=8), som mener, at man godt kan yde frivilligt arbejde, selvom man
betaler kontingent.

Cirka en fjerdedel af de unge (26 %, n=5) udtrykker, at de foretrækker at løse tidsbegrænsede
frivilligopgaver i klubben, men hele 58 % (n=11) vil dog gerne forpligtige sig i noget fast foreningsarbejde,
hvis opgaverne er interessante.
Generelt er der er stor tilfredshed (84 %) med de klubber, som de unge er medlemmer i (score 7 eller over
– skala på en skala fra 1-10). Dog er 16 % knapt så begejstrede og scorer 4 og 3.

Af de adspurgte unge skifter 53 % (n=10) af de unge til en ny klub, hvis den ikke lever op til deres
forventninger. En femtedel (21 %, n=4) svarer dog, at de ikke skifter klub. Det passer sammen med, at nogle
unge fastholdes i en klub, de ikke nødvendigvis er tilfredse med. Det kan skyldes mangel på alternative
muligheder, forældreønske eller andet. Samtidig har vi jo set ovenfor at 68 % af de unge godt ved hvor, de
skal henvende sig, hvis der er noget, de ikke er tilfredse med, eller gerne vil have lavet om, så der er
potentiale for at få lavet om på forhold i deres klub, så de har lyst til at blive der.
Af de unge respondenter svarer 32 % dog, at de hellere vil melde sig ud af en klub end at forsøge at ændre
på den. Det er i og for sig et sundt tegn, at de forstår at trække en grænse, hvis de ikke er tilfredse. Samtidig
er det ærgerligt, at de ikke tænker i at forsøge at ændre på forholdene inden, de melder sig ud. Det kan
måske være fordi, de ikke ved hvordan de kan/skal gøre det, eller mangler modet til det. Til gengæld er der
42 % af de unge, der siger aktivt forsøger at ændre på forholdene i klubben, hvis der er noget, de er
utilfredse med.

Mere end 60 % af de unge mener ikke, at de har indflydelse på hvem, der er deres træner, men 53 % (n=10)
mener dog, at de har indflydelse på deres træning, mens 32 % (n=6) ikke mener, at de har det.
Af de adspurgte svarer 42 % (n=8), at der er tilpas med sociale aktiviteter i klubben, mens 26 % (n=5) ikke
mener, at der er nok aktiviteter. Ca. hver tiende (11 %, n=2) af de unge deltager i sociale aktiviteter én gang
i måneden, 42 % (n=8) én gang i kvartalet og 42 % (n=8) én gang hvert halve år eller sjældnere.
Sammenholdt med ovenstående ser det ud til, at de unge mener, at det er passende, hvis der er sociale
aktiviteter en gang om måneden til en gang i kvartalet.
Totalt er der 58 % (n=11) af de unge respondenter, der engagerer sig i snak og samvær med andre
medlemmer, frivillige og instruktører i klubberne, hvilket er godt ift. social dannelse og udvikling. Samtidig
er det 42 % (n=8), som sjældent (én gang om måneden eller sjældnere) indgår i snak og samvær med øvrige
medlemmer, frivillige og instruktører i klubben, hvilket ikke signalerer en særlig inkluderende kultur og
fællesskab i klubben.

