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Side 2

1 (Åben) Udviklingspuljen idræt og motion, Skovshoved Roklub

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-05461

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har modtaget en ansøgning fra Skovshoved Roklub
om støtte på 30.000 kr. til indkøb af to surfski.

Baggrund
Skovshoved Roklub vil gerne tiltrække flere yngre roere til kajaksporten, hovedvægten af klubbens
medlemmer er over 25 år.
Klubben vil derfor gerne kunne tilbyde kajakformen ”surfski” til sine medlemmer. Surfski udmærker
sig ved at kunne surfe og roes i bølger med en relativ høj hastighed og appellerer derfor til unge og
mere eventyrlystne kajakroere. Surfski er samtidig en konkurrencebåd, som vil kunne give et løft til
klubben i forhold til deltagelse i konkurrencer lokalt og nationalt.
Målet med at indføre en ny kajakform er også at øge aktivitetsniveauet over hele året. Surfski vil
være et alternativ til at ro i vintersæsonen for de yngre medlemmer, der ror turkajak, som er en
kajaktype, der er vanskelig at ro om vinteren pga. kajakkens følsomhed overfor vind og bølger.
Klubbens mål er at oprette et hold pr. sæson med 10 nye surfski brugere.
De ansøgte midler skal bruges på indkøb af to surfski, klubben finansierer uddannelse til
instruktørerne.
Der er i 2018 afsat 162.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion og der er d.d.72.000 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.
Tilsendt budget fra klubben:
Udgift første år
2 Surfski á 25.900 kr.
2 Sikkerhedsudstyr á 300 kr.
Instruktøruddannelse 3. personer á 4.650 kr.
I alt

51.800 kr.
600 kr.
13.950 kr.
70.850 kr.

Indtægt/finansiering
Ansøgning til Udviklingspuljen idræt og motion
Egenfinansiering Skovshoved Roklub
I alt

30.000 kr.
40.850 kr.
70.850 kr.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Vurdering
Skovshoved Roklubs ønske om at tiltrække yngre roere til klubben gennem etablering af et nyt
tilbud i klubben passer godt ind i et af Idræts- og bevægelsespolitikkens indsatsområder, som
handler om, at understøtte fællesskaber der skaber glæde, tiltrækker, favner og fastholder.

Indstilling

Side 3

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Skovshoved Roklubs ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale beløb, kr. 30.000.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning fra Skovshoved Roklub (2565072 - EMN-2018-05461)

2 (Åben) Udpegning af formand og næstformand for Facilitetsudvalget 2019 - 2020

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-05498

Resumé
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune skal have udpeget formand og næstformand.
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) indstiller, at Bo Bay udpeges
som formand og Robert Mikelsons udpeges som næstformand.

Baggrund
På mødet i Kultur-, Unge og Fritidsudvalget den 11. maj 2016 blev det vedtaget at sammenlægge
Haludvalg og Baneudvalg til et samlet udvalg, Facilitetsudvalget, fra 1.1. 2017.
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalgets formand og 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 Bo Bay, Hellerup
Idrætsklub udpeges til formandsposten for Facilitetsudvalget i perioden 1.1.2019 til 31.12.2020, og
at Robert Mikelsons, Gentofte Volley udpeges til næstformandsposten i perioden 1.1.2019 til
31.12.2019.
Bo Bay og Robert Mikelsons har fungeret som formand og næstformand fra 1.1.2017 til
medlemmernes tilfredshed.
Vurdering
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at de to foreslåede kandidater vil være et
godt valg som hhv. formand og næstformand for Facilitetsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
1. At Bo Bay udpeges som formand for facilitetsudvalget fra d. 1.1.2019 til d. 31.12.2020.
2. At Robert Mikelsons udpeges som næstformand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1.2019 til
31.12.2019.

Tidligere beslutninger:
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.

Bilag
.

3 (Åben) 2. forslag til ny folkeoplysningspolitik

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-02441

Resumé
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med
2024. Politikken bygger på en 12-årig vision, hvortil kendetegn og målsætninger skal revideres i
2018.

Baggrund
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger,
institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører og har til formål at bidrage til
borgernes demokratiforståelse, medborgerskab og livslange læring. Gentofte Kommunes opgave
er at sikre de bedst mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende
voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 4. september 2018 blev en procesplan for revideringen
besluttet. På baggrund af beslutningen blev et seminar for områdets interessenter afholdt den 4.
oktober 2018. Resultatet fra seminaret i form af inputs til kendetegn og målsætninger blev fremlagt
Folkeoplysningsudvalget på mødet den 31. oktober 2018 i form af et første forslag til
folkeoplysningspolitik. Drøftelsens kommentarer er nu indarbejdet og vedhæftet som bilag 1:
Forslag til ny folkeoplysningspolitik. Ligeledes er seminarets forslag til konkrete indsatser samlet i
et idékatalog og vedhæftet som bilag.
Forslaget til ny folkeoplysningspolitik indstilles hermed til drøftelse i Folkeoplysningsudvalget med
henblik på at diskutere eventuelle yderligere ændringsforslag. Herefter udsendes forslaget til
brugerne til kommentering, inden politikken fremlægges ved temadrøftelserne mellem
Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 30. januar 2019, med henblik på
endelig godkendelse ved næstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At 2. forslag til ny folkeoplysningspolitik drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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1. Forslag til ny folkeoplysningspolitik (2563235 - EMN-2018-02441)
2. Idékatalog (2563236 - EMN-2018-02441)

4 (Åben) Gentofte-ordningen 2019

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04841

Resumé
Gentofte-ordningen er Gentofte Kommunes tilskudsordning til foreninger med medlemmer under
25 år. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2002. Ordningen blev drøftet på
Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31.10.2018 og fremlægges til endelig beslutning.

Baggrund
Gentofte-ordningen blev vedtaget i 2001 med virke pr. 1./1.2002. Herefter er en ændring af den
øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget i 2009 og en ændring af den øvre grænse for
udbetaling af medlemstilskud vedtaget i 2011.
Ordningen fremlægges til beslutning.
Følgende ændringer foreslås.
1) Den nedre grænse for aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling i forhold til at
indgå i fordelingen af medlemstilskud reduceres til 75 kr.
2) Tilhørsfold for foreninger i gruppe 1 og gruppe 2 er blevet præciseret
3) Der opstilles krav om at foreninger, der skal godkendes som folkeoplysende foreninger i
Gentofte Kommune skal medsende retvisende budget.
Ordningen er desuden blevet skærpet sprogligt.
Forlag til Gentofte-ordningen er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At forslaget til Gentofteordningen vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år (2577606 - EMN-2018-04841)
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5 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2019

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-05424

Resumé
Jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden afholder udvalget møde så ofte, formanden eller tre
medlemmer af udvalget finder det nødvendigt, dog møde mindst 1 gang i kvartalet.

Baggrund
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2019, ligesom
tidligere år holdes hver anden måned.
Onsdag den 20. februar kl. 17:00
Onsdag den 10. april kl. 17:00
Tirsdag den 18. juni kl. 17:00
Tirsdag den 20. august kl. 17:00
Tirsdag den 22. oktober kl. 17:00
Onsdag den 18. december kl. 17:00

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At de foreslåede mødedatoer for 2019 vedtages

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04904

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
for Folkeoplysningsudvalget.
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Baggrund


Budgetrammen for medlemstilskud hæves
For at understøtte de frivillige folkeoplysende foreninger i Gentofte Kommune har
forligspartierne i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 besluttet at hæve rammen for
medlemstilskuddet med 1 mio. kr. årligt. Forligspartierne har med den udvidede ramme
sikret, at tilskuddets størrelse pr. medlem kan bevares, selvom foreningerne over de
seneste år samlet har oplevet en stor medlemstilgang – hvilket har været med til at udhule
tilskuddet pr. medlem.

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.
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