
  Side 1 af 1 
 

 
Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Folkeoplysningsudvalget  
Referat åben 

Mødedato 25. juni 2012 
Mødetidspunkt 16.30 

Mødelokale Udvalgsværelse A+B 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
17.40 

Tilstede: Søren B. Heisel, Thomas Pihl Christensen, Mogens 
Vad, Anne-Marie Sejer, Tom Nordvi Jensen, Kate 
Skavin, Lisbet Elkjær, Katja Salomon Johansen, Jytte 
Larsen, Dorte Simon 

Fraværende: Keld Grinder Hansen (Afbud.), Jan Louis Carstens 
(Fraværende.), Per Bjarvin (Fraværende.) 

 



  Side 2 af 2 
 

  
Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  25. juni 2012 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Skakskolen på Munkegårdsskolen søger om godkendelse som 

folkeoplysende forening 
2 Gentofte Kinos Børne-og Ungdoms Filmklub søger godkendelse som forening 

i Gentofte Kommune 
3 Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune, 2012 
4 Forhold vedr. Gentofte Karate Klub 
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 25. juni 2012 
 
1  Åbent         Skakskolen på Munkegårdsskolen søger om godkendelse som 
folkeoplysende forening 
 
011070-2012 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
Folkeoplysning.  
Derefter er de godkendte foreninger således berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit 
og evt. modtage medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.  

 
Baggrund 

Skakskolen på Munkegårdsskolen søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse således at 
foreningen fremover kan låne kommunale lokaler på Munkegårdsskolen og modtage 
medlemstilskud for foreningens medlemmer under 25 år. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet på Munkegårdsskolen. 

Foreningens formål er at udbrede skakken blandt børn og at give dem en god og let forståelig 
introduktion til spillet samt introducere skak som en samværsform. 

Foreningen har 46 medlemmer hvoraf alle er børn fra Munkegårdsskolen og dermed under 25 år. 
Vælger udvalget at yde støtte under Folkeoplysningsloven vil støtten udgøre 7.066 kr. i gruppe 2 
på baggrund af det oplyste antal medlemmer samt kontingentstørrelsen. Ved støtte fra gruppe 1 vil 
beløbet udgøre 1.070 kr. 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 24. april 2012 kl. 17.00 at punktet blev udsat til 
behandling på førstkommende møde, da Folkeoplysningsudvalget ønskede undersøgt, hvorledes 
skoleskak som foreningsform er organiseret, herunder finansieringsform.  

Fritid har siden mødet i Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. april undersøgt hvorledes man 
behandler sådanne ansøgninger i København og Frederiksberg kommune samt haft kontakt til 
Københavns Skoleskak.  

Københavns Skoleskak ved Rikke Heine Nielsen, som er kredsleder for Københavns Skoleskak 
oplyste pr. telefon at det var meget forskelligt hvorledes man organiserer sig omkring skoleskak. 
Det bliver organiseret alt efter hvor højt man prioriterer skoleskak på en skole. Nogle skoler og 
SFO'er har det på budgettet og andre bliver finansieret via folkeoplysningens puljer. 

I Gentofte Kommune er der ikke tradition for at støtte tankesportsgrenene bridge, backgammon og 
skak under Folkeoplysningsloven med undtagelse af en støtte i 2011 til Zhezz-Club på 
Bakkegårdsskolen, der etablerede sig med et særligt stort skakspil i skolegården. Foreningen er 
efterfølgende ophørt med at eksistere. 

Dansk Skoleskak er organiseret under Dansk Ungdoms Fællesråd. 
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Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening, men at tankesportsgrenene ikke har tradition for at opnå støtte under 
Folkeoplysningsloven i Gentofte. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At foreningens ansøgning drøftes og det besluttes, om der skal ydes støtte til skoleskak på 
Munkegårdsskolen som folkeoplysende virksomhed. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2012 kl. 17.00 

Punktet udsat til behandling på førstkommende møde, Folkeoplysningsudvalget ønsker 
undersøgt, hvorledes skoleskak som foreningsform er organiseret, herunder 
finansieringsform.  

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget drøftede ansøgningen. 
Foreningen blev ikke godkendt.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Afvist, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Skakskolen på Munkegårdsskolen søger om godkendelse som folkeoplysende forening. 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 25. juni 2012 
 
2  Åbent         Gentofte Kinos Børne-og Ungdoms Filmklub søger godkendelse som 
forening i Gentofte Kommune 
 
023883-2012 
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Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
Folkeoplysning. Derefter er de godkendte foreninger således berettiget til at låne kommunale 
lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Gentofte Kinos Børne- og Ungdoms Filmklub (GUF) søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse 
således at foreningen fremover kan søge tilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 
 
Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet i Gentofte Kino. 
Den tidligere biografforening Gentofte Børne- og Ungdomsfilmklub har oplyst kommunen at de ikke 
længere er hjemmehørende i Gentofte Kommune da de har flyttet deres biografforestillinger til 
Kino-palæet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Gentofte Kommunes børn er fortsat velkomne til at 
være medlem i deres forening. 
 
På denne baggrund har GUF valgt at etablere sig i Gentofte Kino så der fortsat vil være muligt at 
bevare en filmklub for kommunens børn. 
 
GUF's formål er med kvalitetsfilm for børn og unge mellem 2 og 21 år at fremme socialt samvær 
udenfor skolen og skabe interesse for fælleskulturelle aktiviteter indenfor kommunens rammer. 
Herudover kan der ved visse arrangementer også gives adgang for voksne familiemedlemmer til 
de yngste alderstrin.  
 
Foreningen har p.t. ingen medlemmer men starter sin indtegning til foreningen i september 2012.  
De har budgetteret med ca. 2.000 medlemmer, som alle kommer fra kommunens folkeskoler 
ligesom den tidligere forening. 

 
GUF vil være berettiget til medlemstilskud i samme størrelsesorden som den tidligere filmklub var. 
Det vil sige tilskud fra Gentofte-ordningens gruppe 1, som har en pulje på 129.000 kr. som fordeles 
mellem AFS Interkultur, Busses Skoles Musikkreds, Musikskolen på Bernadotteskolen, Rygaards 
Fritidsforening og som nævnt Gentofte Børne- og Ungdomsfilmklub som så ikke længere vil få 
tilskud fra denne pulje.  

Tilskuddet fordels i forhold til indbetalt kontingent. Det vil sige at GUF på baggrund af indsendte 
oplysninger vil være berettiget til et tilskud på 16.385 kr. i 2013. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 
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Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Gentofte Kinos Børne- og Ungdoms Filmklub godkendes som folkeoplysende forening i 
Gentofte Kommune, således at de fremover vil være berettiget til at søge medlemstilskud fra 
Gentofte-Ordningens gruppe 1. 

  

 
Beslutninger 

Godkendt, under forudsætning af, at vedtægterne tilrettes. 

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

 Gentofte Kinos Børne-og Ungdoms Filmkub (GUF) søger om at blive godkendt som 
folkeoplysende forening 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 25. juni 2012 
 
3  Åbent         Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune, 
2012 
 
040225-2009 
 
 
Resumé 

Sagen forelægges med henblik på vedtagelse af forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget  

  

 
Baggrund 

Det siddende Folkeoplysningsudvalg har ikke formelt godkendt forretningsorden for udvalgets 
møder. I 2002 vedtog det daværende Folkeoplysningsudvalg en forretningsorden, der siden har 
været gældende praksis, men hvert udvalg bør vedtage sin egen forretningsorden. 

Forretningsordenen fra 2002 er vedlagt som bilag. 
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Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at forretningsordenen fra 2002 fortsat kan anvendes som 
grundlag for udvalgets arbejde. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At forretningsordenen fra 2002 vedtages som det siddende udvalgs forretningsorden 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 
Eventuelle tilrettelser tages op i udvalget efter sommerferien. 

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

 Forretningsorden for FOU.doc 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 25. juni 2012 
 
4  Åbent         Forhold vedr. Gentofte Karate Klub 
 
052651-2010 
 
 
Resumé 

Der redegøres for status på undersøgelsen af Gentofte Karate Klubs regnskabs- og tilskudsforhold 
og endvidere redegøres for status på Gentofte Karate Klubs vedtægtsforhold. Der lægges op til 
beslutning om det videre forløb. 

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2012, dagsordenspunkt 1, at der 
skulle foretage en tilbundsgående undersøgelse af Gentofte Karate Klubs tilskuds- og 
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regnskabsforhold for regnskabsårene 2007-2011. 
Folkeoplysningsudvalget besluttede endvidere på mødet den 7. februar 2012, dagsordenspunkt 1, 
at meddele Gentofte Karate Klub, at Gentofte Kommune ikke kan godkende deres vedtægter, da 
de ikke opfyldte Folkeoplysningsoplysningsloven. Gentofte Karate Klub fik samtidig en frist på at 
ændre vedtægterne, hvis Gentofte Karate Klub fortsat ville opnå tilskud fra og få anvist lokaler af 
Gentofte Kommune.  

Der er således ikke udbetalt tilskud for regnskabsåret 2011 og Gentofte Karate Klub har ikke fået 
anvist lokaler for den nye sæson efter sommerferien. GKK sendte d. 14. juni 2012 en anmodning 
om at låne lokaler i sommerperioden 2012 til sommertræningen, hvilket Børn, Unge og Fritid 
samme dag har afvist med henvisning til Folkeoplysningsudvalgets beslutning. 

Børn, Unge og Fritid har d. 19. juni 2012 modtaget henvendelse fra advokat Michael Bjørn Hansen 
fra advokatfirmaet Christian Harlang om, at GKK har antaget ham som advokat og en anmodning 
om 3 ugers udsættelse for at advokaten kan få lejlighed til at læse op på sagen.  
Anmodning er d. 20. juni 2012 meddelt ikke imødekommet med henvisning til behandlingen i FOU 
d. 25. juni 2012 og at GKK i forvejen har haft lang tid til at udlevere det ønskede materiale. 

 
Tilskuds- og regnskabsforhold  
Børn, Unge og Fritid har modtaget medlemsliste pr. 31.12.2011 hvoraf det fremgår at der er 167 
medlemmer under 25 år og 40 medlemmer over 25 år. GKK har fremsendt oversigt fra 
Betalingsservice hvor det fremgår, hvor meget det enkelte medlem har betalt. Afstemning af begge 
lister viser, at alle medlemmer opført på medlemslisten har betalt kontingent i 2011, og herudover 
er der på betalingsservice oversigten 129 betalere som ikke fremgår af medlemslisten pr. 
31.12.2011, hvilket hænger sammen med, at de er stoppet i klubben i løbet af året. Medlemstallet i 
listen for 2011 stemmer overens med klubbens ansøgning om tilskud for 2011. På baggrund af 
heraf vurderer Børn, Unge og Fritid umiddelbart, at der ikke er grund til at antage at antallet af 
opgivne medlemmer for 2011 er ukorrekt. Endvidere har PWC i december 2010 undersøgt 
medlemslisten for 2009 og konkluderede dengang, at GKK i nogen grad har dokumenteret 
grundlaget for de indberettede oplysninger om medlemsantal for 2009.  
  
Børn, Unge og Fritid har siden FOU’s beslutning i februar bedt GKK om at fremsende 
dokumentation for tilskuds- og regnskabsforhold. På møde d. 24. maj 2012 deltog formanden for 
klubben og en repræsentant for DIF og sagen og dokumentationen blev drøftet. Det blev aftalt i 
første omgang at koncentrere dokumentationen om regnskabsåret 2011, som ikke er berørt af den 
vandskade, som GKK har fremført som begrundelse for ikke at kunne dokumentere diverse 
medlems, tilskuds- og regnskabsforhold i perioden fra 2007-2010. Referatet af mødet er vedlagt 
som bilag. GKK har på trods af utallige opfordringer endnu ikke fremsendt den nødvendige 
dokumentation for hvorledes de tildelte tilskudmidler er blevet anvendt. Udtalelse fra ekstern 
revisor (Price Waterhouse Coopers, PWC) modtaget pr. mail d. 22. juni 2012 er vedlagt som bilag 
og nedenfor fremgår i kursiv PWCs betragtninger og konklusion: 

           Jf. § 29 i folkeoplysningsloven skal regnskaberne overfor kommunalbestyrelsen 
dokumentere, at Gentofte Karateklub har anvendt det af kommunalbestyrelsen udbetalte tilskud til 
formålet og i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. 

Gentofte Karateklub har ikke leveret det ønskede materiale, og det har derfor ikke været muligt at 
vurdere om det af kommunalbestyrelsen udbetalte tilskud til Gentofte Karateklub for perioden 2007 
til 2011 er anvendt til formålet. 

Jr. § 30 i folkeoplysningsloven kan Kommunalbestyrelsen forlange, at beløb, der ikke er anvendt i 
overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det 
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kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er 
nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. 

Konklusion 

Det er vores vurdering, at Gentofte Karateklub ikke har leveret det af kommunalbestyrelsen 
ønskede materiale, og kommunalbestyrelsen har derfor ikke haft mulighed for at vurdere om det 
tilskud der er ydet til Gentofte Karateklub er anvendt i overensstemmelse med formålet. Det bør 
derfor vurderes, om der skal ske tilbagebetaling af det til Gentofte Karateklub udbetalte tilskud.  

Konklusionen er, at det på det foreliggende grundlag ikke er muligt at vurdere om tilskuddet til GKK 
er anvendt i overensstemmelse med formålet da GKK ikke har udleveret det ønskede materiale, 
der muliggør denne vurdering. Derfor vurderer Børn, Unge og Fritid også, at der ikke skal 
udbetales det ansøgte tilskud for 2011 eller stilles lokaler til rådighed fremadrettet før den ønskede 
dokumentation er tilstede og anvendelsen af midlerne vurderet værende i overensstemmelse med 
formålet. Folkeoplysningsudvalget bør desuden overveje om der skal ske tilbagebetaling af det 
udbetalte tilskud for perioden fra 2007-2010, såfremt GKK fortsat ikke udleverer det ønskede 
dokumentationsmateriale. 

Vedtægter 
Gentofte Karate Klub har fremsendt referat fra ekstraordinær generalforsamling fra den 14. marts 
2012, hvor bestyrelsen havde forelagt forslag om en ændring af vedtægterne. 
Gentofte Kommune har oplyst Gentofte Karate Klub om, at kommunen ikke mener, at 
vedtægtsændringerne var lovligt vedtaget, idet generalforsamlingen den 14. marts 2012 ikke var 
beslutningsdygtig, da der kun var et meget begrænset antal fremmødte. 
 
Gentofte Karate Klub har efterfølgende afholdt ordinær generalforsamling den 24. maj 2012 og 
ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 med henblik på vedtagelse af en ændring af 
vedtægterne.  
De reviderede vedtægter er udarbejdet i samarbejde med Dansk Idrætsforbund og Dansk Karate 
Forbund. Det er vurderingen, at Gentofte Karate Klubs reviderede vedtægter, der er udarbejdet i 
samarbejde med Dansk Idrætsforbund og Dansk Karate Forbund, opfylder betingelserne i 
folkeoplysningsloven. 
 
Det fremgår af § 9, stk. 6 i de gældende vedtægter, at ændring af klubbens vedtægter kan ske på 
en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er 
repræsenteret, og hvor mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Af § 9, stk. 2, fremgår det, at 
generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel med angivelse af tid, sted 
og dagsorden. 
Endvidere fremgår det, at ”indkaldelsen sker enten ved indrykning på klubbens hjemmeside (p.t. 
www.gkk.dk)”.   

Endelig fremgår det af § 9, stk. 4, at forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal indsendes senest den 15. april. 
I § 9, stk. 7, er det anført, at såfremt en ordinær generalforsamling ikke er kompetent til at vedtage 
forslaget om ændring af vedtægterne, kan bestyrelsen på samme møde med almindeligt flertal 
vedtage at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændring af vedtægterne er eneste 
punkt på dagsordenen. 

 
Efter § 9, stk. 8, skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes senest 10 dage 
efter vedtagelsen, og mødet afholdes tidligst 1 senest 2 uger efter indkaldelsen.  
På denne ekstraordinære generalforsamling kan ændringerne vedtages, såfremt mindst 2/3 af de 
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repræsenterede medlemmer stemmer for ændringerne. 
  

 Ifølge ordlyden af vedtægterne kan ændring af vedtægterne alene ske på en ordinær 
generalforsamling, og ifølge vedtægterne afholdes ordinær generalforsamling hvert tredje 
år regnet fra 2007, hvilket vil sige, at der efter vedtægterne først kan afholdes ordinær 
generalforsamling i 2013 og ikke i 2012. Det er dog tvivlsomt, om generalforsamlingerne af 
denne grund har været inkompetent til at behandle forslaget om vedtægtsændringer, idet 
generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) er og bliver foreningens højeste 
myndighed.  

  Ifølge § 9, stk. 7, kan bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal vedtage at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling, men ifølge referatet fra generalforsamlingen den 24. maj 
2012 er det generalforsamlingen der har vedtaget at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling den 31. maj 2012 
er sket samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling på hjemmesiden den 
9. maj 2012, hvilket betyder, at indkaldelsen er udsendt inden beslutningen om der 
overhovedet skal afholdes ekstraordinær generalforsamling.   

 Det fremgår af referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, at ”bestyrelsen havde en 
enkelt tilføjelse til de nye vedtægter, der ikke var udsendt sammen med disse”, og at denne 
tilføjelse gik på antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 3-5 medlemmer. Dermed er 
det ikke de samme vedtægter, der er behandlet på de to generalforsamlinger, hvilket må 
antages at være et krav. 

 Indkaldelsen til generalforsamlingen den 24. maj 2012 er sket på GKK´s hjemmeside den 
9. maj 2012. I indkaldelsen er der alene angivet ”Dagsorden ifølge vedtægter” uden, at der i 
indkaldelsen er henvist til det indkomne forslag om vedtægtsændringer, baggrunden herfor 
eller henvist til, hvilke vedtægtsændringer der er tale om. 

 Gentofte Karate Klub har fremsendt kopi af e-mail dateret 20. maj 2012, der angiveligt er 
sendt til samtlige medlemmer af foreningen med oplysning om, at forslag om 
vedtægtsændringer skulle behandles på generalforsamlinger den 24. maj 2012 og 31. maj 
2012.  

  Det er vurderingen, at indkomne forslag skal oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen 
for at kunne behandles af generalforsamlingen, og at den manglende iagttagelse heraf og 
overholdelse af 14-dages fristen efter en samlet vurdering sammenholdt med de øvrige 
ovennævnte formalitetsmangler betyder, at generalforsamlingen den 24. maj og 31. maj 
2012 ikke har været kompetent til at behandle forslaget om vedtægtsændringer. 

  

Børneattester 
Gentofte Kommune har modtaget en henvendelse fra tidligere medlemmer af Gentofte Karate 
Klub, hvor det påpeges at Gentofte Karate Klub ikke har indhentet de lovpligtige børneattester på 
instruktørerne.  
På den baggrund har Børn, Unge og Fritid udtaget Gentofte Karate Klub til stikprøvekontrol og 
bedt klubben om at fremsende dokumentation for indhentelsen af børneattester på de faste 
instruktører i 2011.  

Klubben har fremsendt mails der dels viser en liste over de instruktører, de havde i 2011, som af 
klubben vurderes til at være startet som instruktør før 2011, og at dokumentationen for 
indhentelsen ikke kan fremvises pga. tidligere omtalte vandskade. Det skal bemærkes, at loven 
vedr. børneattester kun forpligtiger foreninger til at indhente attester på nye instruktører (ansat 
efter lovens i krafttræden).  
Klubben har sendt en mail, der viser, at de er i færd med at indhente børneattester for de 
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nuværende instruktører, og at de vil fremsende dokumentation herfor, når Rigspolitiet har 
behandlet dem, forventeligt primo juli. 

 
Vurdering 

JURA, ØKONOMI og Børn, Unge og fritid vurderer samlet, at det på det foreliggende grundlag ikke 
er muligt at vurdere om tilskuddet til GKK er anvendt i overensstemmelse med formålet, da GKK 
ikke har udleveret det ønskede materiale, der muliggør denne vurdering. Endvidere er det 
vurderingen at de reviderede vedtægter ikke anses for lovligt vedtaget, og at Gentofte Kommune 
derfor fortsat ikke kan godkende Gentofte Karate Klubs vedtægter. 

Derfor vurderes samlet set, at der er ikke skal udbetales det ansøgte tilskud for 2011 eller stilles 
lokaler til rådighed fremadrettet. Folkeoplysningsudvalget bør desuden overveje, om der skal ske 
tilbagebetaling af det udbetalte tilskud for perioden fra 2007-2010, såfremt GKK fortsat ikke 
udleverer det ønskede dokumentationsmateriale.  

 
Indstilling 

JURA, ØKONOMI og Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At det meddeles Gentofte Karate Klub, at Gentofte Kommune ikke anser de reviderede 
vedtægter for lovligt vedtaget, og at Gentofte Kommune derfor fortsat ikke kan godkende Gentofte 
Karate Klubs vedtægter. 

2. At det meddeles Gentofte Karate Klub at den fremsendte dokumentation af anvendelsen af 
tilskud ikke er tilstrækkelig. 

3. At det meddeles Gentofte Karate Klub, at Gentofte Karate Klub som følge heraf ikke indgår i 
lokalefordelingen, der træder i kraft den 1. september 2012, og at Gentofte Karate Klub på det 
nuværende grundlag ikke er berettiget til tilskud.    

4. At det overvejes om der skal ske tilbagebetaling af det udbetalte tilskud for perioden fra 2007-
2010, såfremt GKK fortsat ikke udleverer det ønskede dokumentationsmateriale.  

 
Beslutninger 

Punktet blev på Børn, Unge og Fritid og JURAs anbefaling, behandlet på åben dagsorden. 
 
Punkt 1, Vedtaget. 
Punkt 2, Vedtaget. 
Punkt 3, Vedtaget. 
Punkt 4, Folkeoplysningsudvalget drøftede indstillingen og var enige om, at der skal ske 
tilbagebetaling af det udbetalte tilskud for perioden fra 2007-2010, såfremt Gentofte Karate 
Klub fortsat ikke udleverer det ønskede dokumentationsmateriale.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Referat fra møde med GKK den 24. maj 
 Fw mail med Notat fra PWC til gentofte Kommune vedr  Gentofte Karateklub DOK2819506.pdf 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 25. juni 2012 
 
5  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
004432-2012 
 
 
Beslutninger 

Formanden orienterede at Ældre Sagen ønsker at indstille 
bestyrelsesmedlem/aktivitetsleder Lillian Lottrup som tilforordnet repræsentant og 
bestyrelsesmedlem Frank Bohnsted-Petersen som suppleant, som Ældre Sagens 
repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. Indstillingen behandles på 
Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012.  
 
Folkeoplysningsudvalgets næste møde flyttes til onsdag den 22. august kl. 17.  
 
Folkeoplysningsudvalget vedtog beslutningerne fra udvalgets forrige møde den 24. april 
2012, hvor udvalget grundet afbud og manglende fremmøde derved ikke var 
beslutningsdygtige.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
 


