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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Folkeoplysningsudvalget  
Referat åben 

Mødedato 27. august 2013 
Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Mødelokale D 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
18:50 

Tilstede: Mogens Vad, Andreas Just Karberg, Søren B. Heisel, 
Kate Skavin, Katja Salomon Johansen, Jytte Larsen, 
Anette Slot (Økonomisk konsulent, Økonomi - Børn 
og Kultur) 

Fraværende: Keld Grinder Hansen (Afbud. Suppleant Madeleine 
Wirenfeldt deltager.), Anne-Marie Sejer (Afbud.), Tom 
Nordvi Jensen (Afbud.), Hanne Stockfleth Grønne 
Leth, Lisbet Elkjær (Afbud.), Dorte Simon (Afbud.), 
Lillian Lottrup (Afbud.) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  27. august 2013 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Gentofte-ordningen 
2 Revisionsinstruks for frivillige foreninger 
3 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
  



  Side 3 af 8 
 

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2013 
 
1  Åbent         Gentofte-ordningen 
 
031479-2006 
 
 
Resumé 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2012 at vedtage definition af større 
tilskud til 200.000 kr. for folkeoplysende foreninger. 18. juni 2013 ytrede Folkeoplysningsudvalget i 
forbindelse med behandlingen af punkt 3, Revision af oplysningsforbundenes regnskaber, ønske 
om at indstille at tilskudsbeløbet for idrætsforeninger og spejdere ligeledes fastsættes til 100.000kr. 

 
Baggrund 

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Gentofte Kommune ydes én gang årligt medlems- og 
lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.  

 
Jævnfør Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og 3 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at 
regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Besluttes 
dette, skal grænsen for større tilskud fastsættes. 

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på møde den 11. april 2012, at såfremt en folkeoplysende 
forening har modtaget samlet tilskud på over 200.000kr., skal tilskudsregnskaberne revideres ved 
registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis de samlede tilskud er på under 200.000kr., kan den 
folkeoplysende forening anvende en valgt uafhængig revisor. 

Gentofte Kommune samarbejder med Danmarks Idrætsforbund om at gøre de mange 
administrative opgaver i foreningerne enklere og generelt at gøre det lettere at være frivillig 
folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. Et samarbejde, der ligger i tæt tråd med den af 
Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagne definition for større tilskud på 200.000kr., som i høj grad har 
bidraget til at give de folkeoplysende foreninger mindst muligt administrativt besvær. 

Gennemgang af punktets historik: 

 Den 11. april 2012 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet under punkt 1 – 
Gentofteordningen, at vedtage definition af større tilskud til 200.000kr. for folkeoplysende 
foreninger. Marie Louise Gjern Bistrup (F) stemte imod og ønskede beløbsgrænsen på 
100.000kr. 

 Den 26. februar 2013 besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet under punkt 2 – 
Gentofteordningen, Revision af de frivillige foreninger regnskab, at de skærpede 
revisionsbestemmelser, grundet sen udsendelse af revisionsinstruksen, først træder i kraft 
med virkning for regnskabsåret 2013. Beslutningen blev ”vedtaget med bemærkning om, at 
revisorinstruksen revideres og forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse på 
næste møde d. 23. april 2013, hvorpå det anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget”. 
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 Den 23. april blev mødet aflyst, og den reviderede revisionsinstruks blev efterfølgende 
fremlagt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. juni under punkt 2 – Revisorinstruks 
for frivillige foreninger. 

Vedlagt som bilag er de gældende retningslinjer for revision til folkeoplysende foreninger. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en fastholdelse af den nuværende definition af 
større tilskud på 200.000 kr. og dermed krav om registreret eller statsautoriseret revisor for 
folkeoplysende foreninger er passende i forhold til revisionsopgavens størrelse og de 
folkeoplysende foreningers udgift her til. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At definitionen af større tilskud forbliver 200.000kr. for folkeoplysende foreninger.  

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 kl. 16.30 

Punkt 1. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  
Punkt 2. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget med ændret beløbsgrænse til 100.000 kr. 
Punkt 3. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  

 

Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 kl. 17.00 

Pkt. 1 og 3: Vedtaget 
 
Pkt. 2: Vedtaget med beløbsgrænsen 200.000 kr. 
 
Marie Louise Gjern Bistrup (F) stemte imod og ønskede beløbsgrænsen på 100.000 kr. 
 

 

Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 kl. 17.00 

Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
Vedtaget med bemærkning om, at revisorinstruksen revideres og forelægges 
Folkeoplysningsudvalget til godkendelse på næste møde d. 23. april 2013, hvorpå det 
anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget.  
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Folkeoplysningsudvalget den 23. april 2013 kl. 17.00 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2013 
 
Afvist, Folkeoplysningsudvalget fastholder at beløbet sættes til 100.000 kr.  
Folkeoplysningsudvalget ønsker at indstille til Kultur- og Fritidsudvalget at beslutningen 
tages op igen.  
 
Folkeoplysningsudvalgets begrundelser for at sætte grænsen på 100.000 kr. er - bl.a. med 
baggrund i tidligere sager - som følger: 
 
- En professionel revision kan gøre foreningernes regnskabsaflæggelse mindre 
ansvarstung for bestyrelserne. 
 
- Et regnskab revideret af en professionel revisor vil aflaste forvaltningens 
kontrolforanstaltninger og dermed medføre mindre administration. 
 
- Anvendelse af en reg./statsaut.revisor virker som en kvalitetssikring for såvel 
Foreningerne som for Forvaltningen. 
 
- Aflæggelse af regnskaber ved digital indberetning, vil muligt være en belastning for såvel 
bestyrelserne som for Forvaltningen uden medvirken af en professionel revisor. 
 
- Sluttelig vil denne praksis kunne øge kontrollen med at offentlige tilskud forvaltes og 
anvendes efter lovene. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kultur- og fritidsudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Vejledning om krav til regnskab og revision for 2013 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2013 
 
2  Åbent         Revisionsinstruks for frivillige foreninger 
 
031479-2006 
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Resumé 

Folkeoplysningsudvalget udsatte, på mødet den 18. juni 2013 beslutningen af punkt 2 - 
Revisionsinstruks for frivillige foreninger. Folkeoplysningsudvalget ønskede at se de skemaer, der 
henvises til i revisionsinstruksen.  

Skemaer vedlægges her til orientering. 

 
Baggrund 
Ændrede krav til revision i frivillige foreninger blev anbefalet fra Folkeoplysningsudvalget 28. marts 
2012 og godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 11. april 2012. På den baggrund er der blevet 
udarbejdet en revisionsinstruks til foreningerne, som hermed fremlægges til beslutning.  

 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at revisionsinstruksen er en god vejledning til de frivillige foreninger 
om nye krav til foreningens regnskabsaflæggelse og revision.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At revisionsinstruksen godkendes. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013 kl. 17.00 

Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2013 
 
Udsat.  
Folkeoplysningsudvalget ønsker at se de skemaer, der henvises til i revisionsinstruksen. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2013 
 
Godkendt.  
Jytte Larsen BUS, undlod at stemme. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
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________________________ 
 
Bilag 

 Vejledning om krav til regnskab og revision for 2013 
 Skema 1 Ansøgningsskema til medlemstilskud 2012 
 Skema 2 Oplysning om foreningen 2013 
 Skema 3 Oplysning om handicappede medlemmer 2012 
 Ansøgningsskema om lokaletilskud for 2012 
 Aktivitetstimeskema for 2012 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2013 
 
3  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006663-2013 
 
 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2013 
 
Gennemgang af budgetforslag 2014 og regnskab 2012 ved, økonomisk konsulent Anette 
Slot, Økonomi Børn og Kultur. 
Oplægget medsendes referatet.  
 
Under mødet blev følgende aftalt mellem udvalget og Økonomi: 
 
Jytte Larsen, BUS efterspurgte fremadrettet at modtage en kvartalsvis økonomisk status på 
puljen for lederuddannelsen. Aftalt på mødet, at Anette Slot vil tage initiativ til en løbende 
rapportering af puljen. 
 
I forbindelse med gennemgangen af pkt. 1 vil udvalget til orientering få tilsendt en oversigt 
over udbetalte årlige tilskud under Gentofteordningen– opdelt i > og < 100.000 kr.  
 
Anette Slot/Økonomi vil derudover fremsende specifik dokumentation på regnskab 2012 + 
budget 2014 for Nymosehave – opdelt i fritids budgetandel samt Gentofte Ejendomme. 
 
Orientering om konflikten om skøjteudlejning mellem Ishockeyklubben Gentofte Stars og 
Gentofte Stars Forældreforening. 
 
Orientering om status på revision af dokumentation for regnskaber for Ishockeyklubben 
Gentofte Stars og Gentofte Stars Forældreforening. 
 
Orientering om status på sagen vedr. Gentofte Karate Klub. 
 
Orientering fra Madeleine Wirenfeldt, vedr. Pilotprojekt 2013-2014:  
Inklusion af handicappede i folkeoplysningen.  
Hjælp til at være en del af fællesskabet som handicappet.  
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Pjecen blev omdelt på mødet og medsendes referatet.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. august 2013 
 
4  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006663-2013 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelselser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


