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Side 3 

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                   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.  
 

 
 



Side 4 

 
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. 
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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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