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1 [Åben] Udpegning af næstformand for Facilitetsudvalget 2022 - 2023  
  
Sags ID: EMN-2021-06569 

 

Resumé 
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune skal have udpeget næstformand. 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) indstiller, at Morten Samsøe 
Jacobsen, Ordrup Cykle Club, udpeges som næstformand. 

 
Baggrund 
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalgets næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 2-årig 
periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), der 
repræsenterer Facilitetsudvalgets medlemmer. 
  
SIG indstiller, at Morten Samsøe Jacobsen, Ordrup Cykle Club, udpeges til næstformandsposten i 
perioden 1.1.2022 til 31.12.2023. 
 
Vurdering 
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at den foreslåede kandidat vil være et godt 
valg som næstformand for Facilitetsudvalget. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Morten Samsøe Jacobsen, udpeges som næstformand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1.2022 til 
31.12.2023. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 

2 [Åben] Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning  
  
Sags ID: EMN-2021-07856 

 

Resumé 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning kan søges af foreninger i det folkeoplysende 
område. På mødet ønskes en drøftelse af de kriterier, som forvaltningen bruger ift. til at skrive 
indstilllinger. 

 
Baggrund 
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På Folkeoplysningsudvalgsmødet d. 18.december 2019 blev Folkeoplysningsudvalget orienteret 
om en sammenlægning af puljerne ”Udviklingspuljen for idræt og motion” og Udviklingspuljen for 
fritid og folkeoplysning”. Den sammenlagte pulje hedder ”Udviklingspuljen for idræt, fritid og 
folkeoplysning”. 
I beskrivelsen af puljen står:  
”Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning yder tilskud til folkeoplysningsområdet samt 
idrætsforeninger, der vil afprøve nye aktiviteter. Der gives støtte til nye foreninger, der har behov 
for starttilskud til at etablere sig under det folkeoplysende område, aktiviteter for nye målgrupper, 
etablering af partnerskaber med det formål at skabe nye eller flere aktiviteter eller administrative 
samarbejder samt til organisering af små grupper, klubber og foreninger i en fælles organisation, 
der kan arbejde med fælles målsætninger. Ansøgningerne behandles i Folkeoplysningsudvalget, 
dog kan ansøgninger op til 10.000 kr. bevilliges af fritidsafdelingen. Der gives støtte til 
instruktørløn, materiel, markedsføring og lokaleleje.” 
Af hensyn til forvaltningens fremtidige behandling af ansøgninger, ønskes en drøftelse af de 
kriterier, som forvaltningen skal indstille efter. Kriterierne skal dernæst godkendes i Kultur-, Unge- 
og Fritidsudvalget.  
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 

3 [Åben] Ansøgning fra FOF til udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning  
  
Sags ID: EMN-2021-07862 

 

Resumé 
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning har modtaget en ansøgning fra aftenskolen FOF, 
om støtte på 30.000 kr. til indkøb af 16 TRX-seler til et nyt undervisningskoncept. 

 
Baggrund 
 
FOF søger Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning om støtte til indkøb af 16 TRX- seler 
med beslag til ophæng.  
 
FOF vil gerne bidrage til at flere mænd i Gentofte Kommune bliver fysisk aktive og derigennem 
også øge antallet af mandlige deltagere i aftenskolen, som pt. kun udgør ca. 20 %.  
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TRX er en træningsform hvor egen kropsvægt udnyttes til at træne styrke, smidighed, balance og 
kondition ved hjælp af et selesystem. Træningsformen har vundet indpas mange steder og 
appellerer i høj grad til mænd. FOF ønsker at oprette både indendørs og udendørs hold, som dog 
vil være åbne for både mænd og kvinder. 
 
FOF´s budget for tiltaget:  
 
16 stk. TRX-seler á 1.500 kr.  24.000 kr.  
16 stk. beslag til væg á 250 kr.  4.000 kr.  
Montering af beslag  5.000 kr.  
Markedsføring på sociale medier  2.000 kr.  
Gratis introforløb med træner  6.000 kr.  
Udgifter i alt  41.000 kr.  
Ansøgning fra Udviklingspuljen  30.000 kr.  
FOF’s egen finansiering  11.000 kr.  

 
 
 
Der er i 2021 afsat 174.000 kr. til Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning, og der er d.d. 
108.538 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.  
 
FOF´s ansøgning er vedlagt som bilag. 
 
Vurdering 
 
Ansøgningen opfylder udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysnings formål om at udvikle og 
udbrede nye aktiviteter til forskellige målgrupper i Gentofte Kommune. 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At FOFs ansøgning om støtte på 30.000 kr. bevilges. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Ansøgning fra FOF (4308157 - EMN-2021-07862) 
2. TRX undervisning FOF (4308156 - EMN-2021-07862) 
 

4 [Åben] Opgørelse af Folkeoplysningsudvalgets arbejde i periode 2018-2021  
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Sags ID: EMN-2021-07858 

 

Resumé 
I perioden 2018-2021 har folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune behandlet 116 
dagsordenspunkter. Dagordenspunkterne har været tværfaglige eller omhandlende de enkelte 
områder, der er repræsenteret i folkeoplysningsudvalget. 

 
Baggrund 
Det nuværende Folkeoplysningsudvalg har i perioden 1.1.2018 – 8.12.2021 behandlet 116 
punkter (Se Bilag 1). Overordnet set har der været 34 tværfaglige punkter, 27 om idræt, 17 
om aftenskoler, nul om spejdere, fire om kultur, 17 om foreningsgodkendelser, 14 
puljeansøgninger og nul om handicapområdet. Folkeoplysningsudvalget og Gentofte 
Kommune har selv haft stillet 40 punkter, hvoraf syv har omhandlet demokrati i de 
folkeoplysende foreninger, fem har omhandlet en ny folkeoplysningspolitik, fire har 
omhandlet Gentofte-ordningen, fem har omhandlet orientering fra opgaveudvalg og Kultur-
, Unge- og Fritidsudvalget, to af punkterne har været en orientering om coronasituationen i 
de folkeoplysende foreninger, 15 har været om generelle meddelelser fra 
formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne, og fire har været planlægning af 
møder i Folkeoplysningsudvalget. 
 

Indstilling 
Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget  
 
At orienteringen tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Oversigt for punkter i perioden 2018 2021 (4308068 - EMN-2021-07858) 
 

5 [Åben] Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende 
voksenundervisning 2020  
  
Sags ID: EMN-2021-07660 
 

Resumé 
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene. 
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2020 vedrørende undervisning og 
debatarrangementer. Der tages forbehold for, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte 
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede. 
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Baggrund 
Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter 
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt 
debatarrangementer (10 procent). Se bilag 1 og 2.  
 
Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer opkræves normalt af Gentofte 
kommune. I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende 
retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, 
finansieres eventuelle merudgifter af eventuelle mindreudgifter.  Grundet Covid-19 har 
aftenskolerne i 2020 haft mulighed for at modtage hele tilskuddet uden krav om tilbagebetaling. 
 
Regnskabet viser at der har været mindreudgifter vedrørende undervisning på 200.637 kr. Se bilag 
3.  
 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber 
for undervisning og debatarrangementer 2020 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for 
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 
 

Indstilling 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2020 
godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Regnskab undervisning 2020 (90 procent puljen) (4292513 - EMN-2021-07660) 
2. Regnskab 2020 for debatarrangmenter (10 procent puljen) (4292512 - EMN-2021-07660) 
3. Resultatopgørelse for undervisning og debat 2020 (4292514 - EMN-2021-07660) 
 

6 [Åben] Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2020  
  
Sags ID: EMN-2021-07666 
 

Resumé 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet for 2020 
for oplysningsforbundene. 
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Baggrund 
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med  
ansøgninger, tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem. 
Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn har ikke givet anledning til bemærkninger.  
 
Der tages forbehold for, at aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud, 
samt at den fornødne dokumentation er til stede. 
 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede  
lokaletilskudsregnskab år 2020 opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til  
folkeoplysende voksenundervisning. 
 

Indstilling 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At lokaletilskudsregnskabet for år 2020 godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 

 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2020 (4292547 - EMN-
2021-07666) 
 

7 [Åben] Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2020  
  
Sags ID: EMN-2021-07667 
 

Resumé 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, 
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2020, hvorefter de hermed forelægges 
folkeoplysningsudvalget. 

 
Baggrund 
I henhold til folkeoplysningslovens § 6. stk. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte Kommune et tilskud 
på 25 pct. af kursusprisen for Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede 
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende 
voksenundervisning i Gentofte Kommune, samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende 
voksenundervisning.  
 
Bilag for regnskab er vedlagt. 
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Indstilling 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2020. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. PEAS regnskab 2020 (4310099 - EMN-2021-07667) 
 

8 [Åben] Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2022  
  
Sags ID: EMN-2021-07668 
 

Resumé 
Fordelingen af Gentofte Kommunes budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2022 
sker med udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019.  
 
På den baggrund forelægges oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2022. 

 
Baggrund 
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og  
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2019 ganget med følgende brøker: 
 
Almen undervisning: 1/3 
Instrumentalundervisning: 5/7 
Handicapundervisning: 7/9 
 
Regnskabet baseres på regnskaberne for 2019, da 2020 har været præget af mange aflysninger 
grundet Covid-19. 
 

Indstilling 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes 
ansøgninger om tilskud for 2022. 

 
Tidligere beslutninger: 
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Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 

 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2022 (4292621 - EMN-2021-

07668) 
 

9 [Åben] Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2022  
  
Sags ID: EMN-2021-07669 

 

Resumé 
Fordeling af Gentofte Kommunes budgetramme til lokaleudgifter i 2022 sker med udgangspunkt i 
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2019.  
 
Fordelingstal for lokaletilskud i 2022 samt forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed. 

 
Baggrund 
Fem oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2022.  
 
Fordelingen af lokaletilskud for 2022 beregnes i år med udgangspunkt i de faktiske afholdte 
lokaleudgifter for 2019 i stedet for 2020. Denne ændrede beregning sker på grund af Covid-19, der 
foranledigede aflysninger af en stor del af aktiviteterne i 2020. Endvidere gives et forhåndstilsagn 
om ydelsesdækning. 
 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende 
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2022 i vedlagte bilag opfylder kravene i folkeoplysningsloven. 
 

Indstilling 
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 



Side 11 

1. Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2022 (4292704 - 
EMN-2021-07669) 
 

10 [Åben] Demokrati i folkeoplysende foreninger  
  
Sags ID: EMN-2021-07600 

 

Resumé 
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 sige ud fra undersøgelsen, 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 
 
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: 
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Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 

 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
1. Rapport - demokrati foreninger (4290359 - EMN-2021-07600) 

 

11 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-00168 

 

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

 
Baggrund 
Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget i perioden 2022-2025.  
 
Der sendes mail ud til foreninger og oplysningsforbund, og annonceres i Villabyerne.  

Indstillinger sendes inden den 14. januar 2022 til fritid@gentofte.dk.  
 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget 
 
 Dato: 15-12-2021 
 
 

Beslutning foreligger ikke endnu. 

 

 

Bilag 
 

mailto:fritid@gentofte.dk
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Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen for 
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 TRX undervisning.pdf (215 KB)
Hvis du ikke har en projektbeskrivelse, så udfyld felterne nedenfor.

Titel TRX undervisning
Beskrivelse af aktivitet/projekt
Formål med aktivitet/projekt
Skønnet antal deltagere/medlemmer 
(deltagere/medlemmer)
Opstartsdato 01-05-2022

Økonomi
Økonomisk oversigt
Tilskudsbeløb, der søges om (kr.) 30000
Budget
Vedhæft budget, hvor udgiftsposter og indtægter fremgår. Du skal også oplyse, hvis I 
modtager tilskud fra andre.

Vedhæft budget TRX undervisning.pdf (215 KB)

Kontaktoplysninger

https://selvbetjening.egki.dk/157/157-15042111592929?language=da-DK
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Oplysninger om aktivitetsansvarlig
Fulde navn Bernadette Follmann
Mailadresse bfo@fof.dk
Telefonnummer 21397017
Funktion ift. aktiviteten/projektet, der søges 
tilskud til

Initiativtager og projektansvarlig

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

Navn Bernadette Follmann
Cvr-nummer 14665919
Virksomhedens navn FOF Nordsjælland
Find virksomhed
Evt. hjemmeside www.fof-nordsjaelland.dk
Telefonnummer 39637010

Resume side
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.
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Dokument Titel: TRX undervisning FOF 

Dokument ID: 4308156 
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Aftenskolen FOF Nordsjælland ansøger hermed om 30.000 kr. fra udviklingspuljen 

 

FOF Nordsjælland ønsker at få gjort en større del af mændene i Gentofte kommune fysisk aktive. Andelen af 

mandlige deltagere generelt set i aftenskolen er kun ca. 20%. Ud fra den betragtning, at en del af de mandlige 

borgere i kommunen er aktive andre steder end i aftenskolen, mener vi stadig, at der er en stor del, som ikke 

er fysisk aktive hverken i organiseret eller eget regi. Og dem vil vi gerne forsøge at tiltrække ved at oprette 

undervisning i træningsformen TRX. 

TRX står for Total body Resistance Exercise og er en træningsform, hvor du udnytter din egen kropsvægt til at 

træne styrke, smidighed, balance og kondition, ved hjælp af et specielt sele-system. TRX kan både trænes som 

hold og individuelt og fordelene ved denne træningsform er bl.a. at  

• det er effektiv styrketræning på kort tid,  

• det kan trænes overalt,  

• selerne kan medbringes idet de hverken fylder eller vejer ret meget og  

• der findes rigtig mange øvelser til hele kroppen. 
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Vores ønske er at oprette TRX undervisningshold både udendørs og indendørs fra sommeren 2022. Både 

mænd og kvinder kan deltage, men træningsformen appellerer i stor grad til mænd. Alle kan deltage idet 

øvelserne kan tilpasses den enkelte persons styrke. 

 

Vi mener at dette tiltag er godt for mange ting: 

• Det giver en sundere og stærkere krop 

• Det forebygger fysiske skavanker, idet udøverne får en bedre balance og kondition 

• Det henvender sig til alle aldersgrupper, men især mænd, som vi ser en mere passiv deltagelse fra i 

aldersgruppen 50+ sammenlignet med kvinder 

• Undervisningen kan foregå udendørs i parker m.m. og dermed gennemføres trods eventuelle 

restriktioner.  

• Kommunens udearealer benyttes til inspiration for mange 

• Det kan afhjælpe ensomhed, hvis vi kan tiltrække mænd, som ellers ikke ville være kommet ud blandt 

andre, til at deltage i holdundervisning 

 

Inden vi kan komme i gang med at udbyde undervisningen skal vi indkøbe det specialudstyr træningen kræver, 

og så undervisningen kan foretages både ude og inde. Selerne findes i mange prisklasser, og ud fra at udstyret 

vil blive brugt mere i holdtræningsforløb med mange deltagere, end hvis en privatperson investerer i det, har 

vi budgetteret med udstyr i en professionel kvalitet. Vi beregner ud fra holdstørrelser på op til 15 deltagere og 

en underviser. 

Til udendørs brug har vi i første omgang ikke beregnet udgifter til et galvaniseret stativ, hvor selerne kan 

fastgøres, idet vi forventer at kunne bruge træer i naturen eller evt. nogle af de BKO’er (bevægelsesklare 

områder) som allerede findes flere steder i kommunen. 

 

Budget inkl. moms for opstart af TRX undervisning: 

16 stk. TRX seler á 1.500 kr. 24.000 kr. 

16 stk. beslag til væg á 250 kr. 4.000 kr. 

Montering af beslag 5.000 kr. 

Markedsføring på sociale medier 2.000 kr. 

Gratis introforløb med træner 6.000 kr. 

Udgifter i alt 41.000 kr. 

Ansøgning fra Udviklingspuljen 30.000 kr. 

FOF’s egen finansiering 11.000 kr. 
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Møde dato Nr. punkt titel Idræt Aftenskoler Spejdere Puljer
Forenings 

godkendelser
Handicap Tværfagligt Kultur

FOU/GK 

initierede 

punkter

28-02-2018 1 Præsentation af folkeoplysningsområdet 1

28-02-2018 2

Vedtagelse af Forretningsorden for 

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021 1

28-02-2018 3 Møder i Folkeoplysningsudvalget 2018 1

28-02-2018 4

Deling af Fritids- og kulturområdets faciliteter i 

Gentofte Kommune 1

28-02-2018 5

2900 United, godkendelse af folkeoplysende 

forening 1 1

28-02-2018 6

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

17-04-2018 7

Teaterforeningen Globen, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

17-04-2018 8

Dansk Kårde Center - Gentofte, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

17-04-2018 9

Ansøgning til Udviklingspuljen, idræt og motion 

vedrørende pigefodboldprojekt 1 1

17-04-2018 10

Forslag om fremtidig fordeling af kommunale 

klublokaler i Gentofte 1 1

17-04-2018 11

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

12-06-2018 12

Udviklingspuljen, idræt og motion, ansøgning fra 

Gentofte Volley 1 1

12-06-2018 13

Udviklingspuljen fritid og folkeoplysning, 

ansøgning fra teaterforeningen Globen 1 1

12-06-2018 14

Denmark Gujarati Samaj, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

12-06-2018 15

Revidering af folkeoplysningspolitikken i 

Gentofte Kommune 1

12-06-2018 16

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1 1

04-09-2018 17 Revision af folkeoplysningspolitikken 1 1

04-09-2018 18

Udviklingspuljen idræt og motion, Gentofte 

Svømmeklub 1 1



Møde dato Nr. punkt titel Idræt Aftenskoler Spejdere Puljer
Forenings 

godkendelser
Handicap Tværfagligt Kultur

FOU/GK 

initierede 

punkter

04-09-2018 19 Orientering om Fritidspas 1

04-09-2018 20

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

31-10-2018 21

Regnskab for tilskud til undervisning og debat 

for folkeoplysende voksenundervisning 2017 1

31-10-2018 22

Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende 

voksenundervisning 2017 1

31-10-2018 23

PEAS-regnskab for folkeoplysende 

voksenundervisning 2017 1

31-10-2018 24

Fordeling af tilskud til undervisning og 

debatarrangementer for oplysningsforbund i 

2019 1

31-10-2018 25

Fordeling af tilskud til lokaler og 

ydelsesdækning for oplysningsforbund i 2019 1

31-10-2018 26 Forslag til ny folkeoplysningspolitik 1 1

31-10-2018 27 Gentofte-ordningen 1

31-10-2018 28

Foreningen Herredsvej, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1 1

31-10-2018 29

Blossom, godkendelse af folkeoplysende 

forening 1 1

31-10-2018 30

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

12-12-2018 31

Udviklingspuljen idræt og motion, Skovshoved 

Roklub 1 1

12-12-2018 32

Udpegning af formand og næstformand for 

Facilitetsudvalget 2019 - 2020 1

12-12-2018 33 2. forslag til ny folkeoplysningspolitik 1 1

12-12-2018 34 Gentofte-ordningen 2019 1 1

12-12-2018 35 Møder i Folkeoplysningsudvalget 2019 1 1

12-12-2018 36

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1



Møde dato Nr. punkt titel Idræt Aftenskoler Spejdere Puljer
Forenings 

godkendelser
Handicap Tværfagligt Kultur

FOU/GK 

initierede 

punkter

20-02-2019 38 Evaluering af dialogmøde 1 1

20-02-2019 38

Orientering om opgaveudvalg Det internationale 

i Gentofte 1 1

20-02-2019 39

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

10-04-2019 40 Forslag til ny folkeoplysningspolitik 1 1

10-04-2019 41 Gentofte-ordningen 1 1

10-04-2019 42

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

18-06-2019 43 Gentofte-ordningen 1 1

18-06-2019 44

JB Futsal, godkendelse af folkeoplysende 

forening 1 1

18-06-2019 45

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

20-08-2019 46

Orientering om opgaveudvalget Det 

internationale i Gentofte 1 1

20-08-2019 47

Regnskab for tilskud til undervisning og debat 

for folkeoplysende voksenundervisning 2018 1

20-08-2019 48

Lokaletilskudsregnskab for folkeoplysende 

voksenundervisning 2018 1

20-08-2019 49

PEAS-regnskab for folkeoplysende 

voksenundervisning 2018 1



Møde dato Nr. punkt titel Idræt Aftenskoler Spejdere Puljer
Forenings 

godkendelser
Handicap Tværfagligt Kultur

FOU/GK 

initierede 

punkter

20-08-2019 50

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

22-10-2019 51

Oplæg om Gentofte Svømmeklubs ungdomshold 

ved Christian Toft 1

22-10-2019 52 Visitkortmodellen 1 1

22-10-2019 53

Ansøgning fra KDY til udviklingspuljen idræt og 

motion 1 1

22-10-2019 54 Fremtidens idrætsfaciliteter 1

22-10-2019 55 Forretningsorden for Facilitetsudvalget 2020 1 1

22-10-2019 56

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

18-12-2019 57

Udvikling af demokratiet i de folkeoplysende 

foreninger 1 1

18-12-2019 58

Modne Motionister, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

18-12-2019 59

Tilbagemelding fra modtager af støtte fra 

Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning 1

18-12-2019 60 Orientering om sammenlægning af puljer 1

18-12-2019 61

Regnskab for tilskud til undervisning og debat 

for folkeoplysende voksenundervisning 2018 1

18-12-2019 62

Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning 2018 1

18-12-2019 63

Regnskab for PEAS til folkeoplysende 

voksenundervisning 2018 1

18-12-2019 64

Fordeling af tilskud til undervisning og 

debatarrangementer for oplysningsforbund 2020 1

18-12-2019 65

Fordeling af tilskud til lokaler og 

ydelsesdækning for oplysningsforbund 2020 1

18-12-2019 66 Møder i Folkeoplysningsudvalget 2020 1

26-02-2020 67

Orientering om opgaveudvalget FN’s 

Verdensmål i Gentofte 1



Møde dato Nr. punkt titel Idræt Aftenskoler Spejdere Puljer
Forenings 

godkendelser
Handicap Tværfagligt Kultur

FOU/GK 

initierede 

punkter

26-02-2020 68

Skovshoved Sogns Saunalaug, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1

26-02-2020 69 Demokrati i de folkeoplysende foreninger 1 1

26-02-2020 70 Dialog med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1 1

26-02-2020 71 Puljeoversigt – forbrug 1

16-06-2020 72

Disc Golf Gentofte, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

16-06-2020 73

Orientering om corona-situationen på det 

folkeoplysende område 1 1

16-06-2020 74 Puljeoversigt - forbrug 1

16-06-2020 75

Ansøgning til udviklingspuljen, idræt, fritid og 

folkeoplysning fra Gentofte Volley 1 1

16-06-2020 76 Demokrati på det folkeoplysende område 1 1

29-10-2020 77

Copenhagen Bigband, Godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

29-10-2020 78 Demokrati i de folkeoplysende foreninger - V 1 1

29-10-2020 79 Forbrug -puljer (oktober 2020) 1

29-10-2020 80

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

15-12-2020 81

ST Pauli København, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

15-12-2020 82

Regnskab for tilskud til undervisning og debat 

for folkeoplysende voksenundervisning 2019 1

15-12-2020 83

Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning 2019 1

15-12-2020 84

Regnskab for PEAS til folkeoplysende 

voksenundervisning 2019 1

15-12-2020 85

Fordeling af tilskud til undervisning og 

debatarrangementer 2021 1



Møde dato Nr. punkt titel Idræt Aftenskoler Spejdere Puljer
Forenings 

godkendelser
Handicap Tværfagligt Kultur

FOU/GK 

initierede 

punkter

15-12-2020 86

Fordeling af tilskud til lokaler og 

ydelsesdækning for oplysningsforbund 2021 1

15-12-2020 87 Puljeoversigt - forbrug november 2020 1

15-12-2020 88 Demokrati i de folkeoplysende foreninger - VI 1 1

15-12-2020 89 Folkeoplysningsudvalget, møder i 2021 1

15-12-2020 90

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

23-02-2021 100

Demokrati i de folkeoplysende foreninger - møde 

syv 1 1

23-02-2021 101

Udpegning af formand og næstformand for 

Facilitetsudvalget 2021 - 2022 1

23-02-2021 102

Status for foreningslivet under 

coronapandemien i Gentofte Kommune 1 1

23-02-2021 103

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

17-06-2021 104

Gentofte Skakklub, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

17-06-2021 105

Gentofte Shotokan Karate-Do Kai, godkendelse 

af folkeoplysende forening 1 1

17-06-2021 106

Udviklingspuljen for idræt, fritid og 

folkeoplysning, ansøgning fra GVI til støtte om 

udvikling af pigefodbold 1 1

17-06-2021 107

Dialogmøde med Kultur-, Unge- og 

Fritidsudvalget 1 1

17-06-2021 108

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

25-08-2021 109

Gentofte skakklub - ansøgning udviklingspuljen 

idræt, fritid og folkeoplysning 1 1

25-08-2021 110

Demokrati i de folkeoplysende foreninger - møde 

otte 1 1

25-08-2021 111 Diskussion af fire forhold i idrætsforeningerne 1

25-08-2021 112

Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1



Møde dato Nr. punkt titel Idræt Aftenskoler Spejdere Puljer
Forenings 

godkendelser
Handicap Tværfagligt Kultur

FOU/GK 

initierede 

punkter

26-10-2021 113 Brug af lokalerne i Byens Hus 1

26-10-2021 114
Hellerup Bueskytteforening, godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

26-10-2021 115
Gentofte Padel Club, Godkendelse af 

folkeoplysende forening 1 1

26-10-2021 116
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og 

spørgsmål fra medlemmerne 1

26 17 0 15 17 0 35 4 44
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                   Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund
Tilskudstilsagn til 
undervisning

Undervisningsudgifter jf. 
regnskaber

Mindreudgifter Merudgifter

AOF 631.341 561.763 69.578
FOF Gentofte 2.494.272 2.529.368 35.096
FOF København 2.330.316 2.231.789 98.527
Gigtskolen 141.956 154.233 12.277
DOF Gentofte Yogaskole 62.339 43.446 18.893
MOF 49.810 51.542 1.732
Koncertforeningen 12.711 10.001 2.710
Godtvedforeningen 5.624 5.645 21
LOF Gentofte 25.647 25.436 212
DOF Det grønne område 36.707 25.989 10.719
I alt 5.790.722 5.639.212 200.637 49.127

Regnskab 2020 for undervisning (90 procent puljen)
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                  Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund

Tilskudstilsagn til 
debatarrangementer

Udgifter til 
debatarrangementer, jf. 
regnskaber

Mindreudgifter Merudgifter

AOF 70.149 70.887 738
FOF Gentofte 277.141 314.103 36.962
FOF København 258.924 259.665 741
Gigtskolen 15.773 15.773 0
DOF Gentofte Yogaskole 6.927 2.163 4.764
MOF 5.534 0 5.534
Koncertforeningen 1.412 0 1.412
Godtvedforeningen 625 0 625
LOF Gentofte 2.850 8.020 5.170
DOF Det grønne område 4.079 5.000 921
I alt 643.414 675.611 12.335 44.532

Regnskab 2020 for debatarrangementer (10 procent puljen)
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                   Gentofte Kommune, Økonomi

Mindreforbrug (90+10 
procent puljen)

Merudgifter 90 
procent pulje

Fordelingsnøgle (med 
udgangspunkt i 
merudgifter for 90 
procent pulje)

Mindreudgifter, som 
Gentofte Kommune 
ikke udbetaler (90+10 
procentpuljen)

Ikke forbrugt tilskud, 
som Gentofte 
Kommune ikke 
opkræver. 

Resultatopgørelse for 
oplysningsforbund for 
undervisning og 
debat 2020

AOF 69.578 0 0,0% 0 69.578 -69.578
FOF Gentofte 0 35.096 71,4% 152.147 152.147
FOF København 98.527 0 0,0% 0 98.527 -98.527
Gigtskolen 0 12.277 25,0% 53.222 0 53.222
DOF Gentofte Yogaskole 18.893 0 0,0% 0 23.656 -23.656
MOF 0 1.732 3,5% 7.511 5.534 1.976
Koncertforeningen* 2.710 0 0,0% 0 4.122 -4.122
Godtvedforeningen 0 21 0,0% 93 625 -532
LOF Gentofte 212 0 0,0% 212 -212
DOF Det grønne område 10.719 0 0,0% 10.719 -10.719
10 procent pulje samlet 12.335
I alt 212.972 49.127 212.972 212.972 0

Resultatopgørelse for undervisning og debat 2020
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Oplysningsforbund

*Fordelingspro-
cent 2020 
(fremgår af 
tilsagn for 2020)

Tilsagn 2020 

(udbetalt primo 

2020)

Afholdte 
lokaleudgifter 
2020, jf. 
regnskab

Mer-/eller 
mindreforbrug

Godkendt 
bevilling til 
ydelsesdækning

Udgifter, jf. 
udbetalinger 
2020

Mindreudgifter 
2020

Fordelingstal 
(pct.) af den 
samlede pulje

AOF 20,6% 457.220 950.121 -492.901
FOF Gentofte 46,5% 1.030.077 2.180.040 -1.149.963 245.625 253.756 -8.131 70,3%
FOF København 31,9% 707.084 1.579.923 -872.839 22.245 21.777 468 6,4%
DOF Gentofte Yogaskole 1,0% 21.766 33.600 -11.834 0
Gigtskolen 0,0% 0 0 60.000 60.000 0 17,2%
LOF Gentofte 0,0% 0 0 21.621 11.470 10.151 6,2%
I alt 100,0% 2.216.147         4.743.684         (2.527.537)        349.491            347.003            2.488                100,0%

I henhold til folkeoplysningslovens § 22 stk. 2 for lys, varme og 

rengøring i regionale/statslige lokaler. I 2020 er taksten 214 kr. pr. 

time

               Gentofte Kommune, Økonomi

Lokaleregnskab 2020

Fordelingstal for lokaletilskud 2020 Lokaletilskud 2020 Ydelsesdækning 2020
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              Gentofte Kommune, Økonomi

Antal holddeltagere Antal undervisningstimer Samlet kursuspris Tilskud

Andel i pct. af den 

samlede kursuspris

AOF 158                                    2.368                                 233.671                             58.418                               25,00%

FOF Gentofte 2.753                                 68.208                               3.824.453                          956.113                             25,00%

FOF København 1.141                                 42.521                               1.635.820                          408.955                             25,00%

LOF Gentofte 26                                      921                                    54.174                               13.544                               25,00%

MOF 5                                        140                                    1.300                                 325                                    25,00%

Ryg- og Yogaskolen 6                                        234                                    11.700                               2.925                                 25,00%

IOF 3                                        479                                    17.900                               4.475                                 25,00%

Gigtskolen 124                                    2.296                                 139.160                             33.096                               23,78%

Gotvedforeningen 11                                      39                                      12.050                               1.650                                 13,69%

SUKA 82                                      2.271                                 82.125                               20.531                               25,00%

Folke- og Førtidspensionister i alt 4.309                                 119.478                             6.012.353                          1.500.032                          

AOF 3                                        55                                      4.775                                 1.194                                 25,00%

FOF Gentofte 142                                    3.932                                 206.795                             51.699                               25,00%

FOF København 8                                        255                                    2.715                                 679                                    25,00%

Gigtskolen 3                                        53                                      3.981                                 995                                    24,99%

Efterlønsmodtagere i alt 156                                    4.295                                 218.266                             54.567                               

AOF 7                                        100                                    7.775                                 1.944                                 25,00%

FOF Gentofte 76                                      1.925                                 96.350                               24.088                               25,00%

LOF Gentofte 2                                        87                                      4.176                                 1.044                                 25,00%

FOF København 27                                      800                                    36.225                               9.056                                 25,00%

Gigtskolen 3                                        88                                      4.515                                 1.128                                 24,98%

Registrerede arbejdsledige i alt 115                                    3.000                                 149.041                             37.260                               

S. Studerende

AOF 1                                        11                                      985                                    246                                    25,00%

FOF Gentofte 8                                        243                                    9.345                                 2.336                                 25,00%

FOF København 2                                        72                                      2.775                                 694                                    25,00%

Studerende i alt 11                                      326                                    13.105                               3.276                                 

SAMLET RESULTAT 4.591                          127.099                      6.392.765                   1.595.134            

Tilskudsregnskab PEAS 2020

P. Folke- og Førtidspensionister 

E. Efterlønsmodtagere

A. Registrerede arbejdsledige
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                   Gentofte Kommune, Økonomi

Oplysningsforbund Udmeldt 
undervisningstilskud 
2019 (90+10 
procentpuljen)

Udmeldt 
undervisningstilskud 
for 90 procentpuljen i 
2019

Regnskabstal for 90-
procentpuljen i 2019 
(bruges til 
fordelingstal 2022)

Indstilling til    
procentfordeling af 
undervisningstilskud 
for 2022

Indstilling til 

undervisnings-

tilskud 2022 

(90+10 

procentpuljen)

AOF 669.621 602.659 616.591 10,14% 678.047

FOF Gentofte 2.790.024 2.511.022 2.690.147 44,22% 2.958.278

FOF København 2.498.540 2.248.686 2.477.087 40,72% 2.723.982

Gigtskolen 150.501 135.451 157.127 2,58% 172.788

Ryg- og Yogaskole (DOF) 0 0 0 0,00% 0

MOF 52.531 47.278 50.921 0,84% 55.996

Koncertforeningen 11.375 10.238 11.387 0,19% 12.521

Godtvedforeningen 5.508 4.957 5.508 0,09% 6.057

LOF Gentofte 45.206 40.685 24.664 0,41% 27.123

DOF Det grønne område 51.490 46.341 35.103 0,58% 38.602

Copenhagen Big Band 15.100 0,25% 16.605

Sum i alt 6.274.796 5.647.316 6.083.634 100,00% 6.690.000

Drag

Reserveret regionalskoler 500.000

Samrådsfunktion 12.000

Budgetramme 7.202.000

Fordeling af undervisningstilskud 2022
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              Gentofte Kommune, Økonomi

Fordelingstal for lokaletilskud 2022

Lokaleudgifter 2019
Oplysningsforbund Faktiske afholdte 

lokaleudgifter i 

2019

Det udmøntede vedtagne budget for 

2019 reduceres med de lovbundne 

udgifter til ydelsesdækning.

Indstilling til fordeling 2022:

Ansøgt I henhold til folkeoplysningslovens § 22 

stk. 2. Den prisfremskrevne timetakst er 

i 2022 beregnet til 222 kr. 

Indstilling til fordeling 2022:

Kr. Fordelingstal: Procent Kr. a conto 2019
AOF 995.597 995.597 20,78% 485.813

FOF Gentofte 2.164.512 2.164.512 45,18% 1.056.199 242.530 254.433

FOF København 1.582.118 1.582.118 33,02% 772.013 21.726 22.792

Ryg- og yogaskolen 46.220 46.220 0,96% 22.554 0

Gigtskolen 2.400 0,05% 1.171 65.366 68.574

LOF Gentofte 0 0,00% 0 10.914 11.450

I alt 4.788.447 4.790.847 100,00% 2.337.750 340.537 357.250

Budget for lokaletilskud 2022 udgør 2.695.000 kr. inklusive moms (2.344.000 kr. eksklusive moms).
Momsprocent: 14,9425

Ydelsesdækning 2022
Fordelingstal er baseret på faktiske 

afholdte lokaleudgifter i 2019
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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 

 
1 Note om tal fra CRF-register og vores inddeling af målgruppe 



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. 


	1 [Åben] Udpegning af næstformand for Facilitetsudvalget 2022 - 2023
	2 [Åben] Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning
	3 [Åben] Ansøgning fra FOF til udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning
	Bilag 1: Ansøgning fra FOF
	Bilag 2: TRX undervisning FOF

	4 [Åben] Opgørelse af Folkeoplysningsudvalgets arbejde i periode 2018-2021
	Bilag 1: Oversigt for punkter i perioden 2018 2021

	5 [Åben] Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende voksenundervisning 2020
	Bilag 1: Regnskab undervisning 2020 (90 procent puljen)
	Bilag 2: Regnskab 2020 for debatarrangmenter (10 procent puljen)
	Bilag 3: Resultatopgørelse for undervisning og debat 2020

	6 [Åben] Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2020
	Bilag 1: Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2020

	7 [Åben] Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2020
	Bilag 1: PEAS regnskab 2020

	8 [Åben] Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2022
	Bilag 1: Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer 2022

	9 [Åben] Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2022
	Bilag 1: Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund 2022

	10 [Åben] Demokrati i folkeoplysende foreninger
	Bilag 1: Rapport - demokrati foreninger

	11 [Åben] Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

