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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. august 2011
1 Åbent

Folkeoplysningslov 2011

026948-2011

Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på deres møde 10.08.11 en procesplan for udarbejdelse af en
folkeoplysningspolitik i Gentofte Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på samme møde, at
invitere Folkeoplysningsudvalget til at deltage i planlægning og gennemførelse af borgermøde 20.
september 2011.

Baggrund
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ny Folkeoplysningslov. Børn, Unge og Fritid har udarbejdet
et resumé af den nye Folkeoplysningslov. Resumé er vedlagt som bilag 1.
Af den nye folkeoplysningslov fremgår det som noget nyt, at Kommunalbestyrelsen senest den
1.januar 2012 skal have vedtaget og offentliggjort en politik for den folkeoplysende virksomhed i
kommunen.
Børn, Unge og Fritid anbefaler, at den nye folkeoplysningspolitik lægges i forlængelse af den
nuværende idræts- og bevægelsespolitik i Gentofte Kommune, jf. bilag 2.
Det fremgår også af den nye lov, at alle kommuner skal have regler om brugerinddragelse, der
fastlægges i folkeoplysningspolitikken. Forpligtelsen til at sikre brugerinddragelse erstatter de
frivillige kommunale folkeoplysningsudvalg. Det bliver som følge af lovændringen obligatorisk at
oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter
folkeoplysningslovens kapitel 3. Udvalget/udvalgene skal som minimum høres om forslaget til
folkeoplysningspolitikken, kommunens budgetforslag på området, kommunens tilskudsregler og
retningslinjer for udviklingspuljen. Kommunalbestyrelsen kan delegere sine opgaver i henhold til
folkeoplysningsloven eller dele heraf til det/de nævnte udvalg.
Folkeoplysningsudvalget blev på møde den 21. juni orienteret om den nye lov. På dette møde
tilkendegav Folkeoplysningsudvalget, at de ønsker, at der fortsat bør være et
folkeoplysningsudvalg i Gentofte Kommune, med de samme beføjelser som nu.
Folkeoplysningsudvalg ønsker ligeledes at drøfte en udvikling af udvalgets arbejde, jf. bilag 3.
På baggrund af den nye folkeoplysningslov, der vægter brugerinddragelse for udarbejdelse af
politik for den folkeoplysende virksomhed, vedtog Kultur- og Fritidsudvalget nedenstående
procesplan. Procesplanen inddrager medlemmer af det nuværende Folkeoplysningsudvalg i
udarbejdelsen af ny politik for den folkeoplysende virksomhed, og via borgermøde får alle med
interesse for området mulighed for indflydelse på politikken, jf. bilag 4.
21.06.11 Folkeoplysningsudvalget orienteres om ny lov.
10.08.11 Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om ny lov og procesplan lægges til godkendelse.
23.08.11 Folkeoplysningsudvalget inddrages i planlægning og gennemførelse af borgermøde, der
afholdes den 20.09.11
20.09.11 Borgermøde, hvor interessenter inddrages i udarbejdelse af ny politik for den
folkeoplysende virksomhed.
12.10.11 Ny politik for den folkeoplysende virksomhed lægges til drøftelse i Kultur- og
Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsens medlemmer af Folkeoplysningsudvalget inviteres med til
punktet.
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12.10.11 - 8.11.11 Høringsperiode for interessenter vedrørende ny politik for den folkeoplysende
virksomhed, herunder:
25.10.11 Folkeoplysningsudvalget høres vedrørende ny politik for den folkeoplysende virksomhed.
November 2011: Ny politik for den folkeoplysende virksomhed lægges til vedtagelse i Kultur- og
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at den af Kultur- og Fritidsudvalget besluttede procesplan for
udarbejdelse af en ny politik for den folkeoplysende virksomhed giver de bedste muligheder for
brugerinddragelse og høring, således at Kommunalbestyrelsen kan vedtage politikken til
ikrafttrædelse den 1. januar 2012.
Børn, Unge og Fritid vurderer, at Folkeoplysningsudvalget kan kvalificere borgermødet 20.
september 2011 ved at udvælge en repræsentant til planlægning og gennemførelse af nævnte
borgermøde.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
1. At procesplanen vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning.
2. At formand for Folkeoplysningsudvalget Mogens Vad vælges som repræsentant for
Folkeoplysningsudvalget i planlægning og gennemførelse af borgermøde om folkeoplysningspolitik
i Gentofte Kommune 20. september. 2011.

Beslutninger
1. Taget til efterretning
2. Vedtaget. Udvalget valgte desuden Thomas Phil Christensen og Søren B. Heisel som
repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget i planlægning og gennemførelse af
borgermøde om folkeoplysningspolitik i Gentofte Kommune 20. september. 2011.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Bilag 1 Folkeoplysningspolitik - kort resumé
Bilag 2 Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012
Bilag 3 Ny Folkeoplysningslov kommentarer Folkeoplysningsudvalget
Bilag 4 Procesplan for Folkeoplysningspolitik juni-december 2011
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. august 2011
2 Åbent

Fodboldklubben Aakanden GF søger om godkendelse som forening

035855-2011

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens
medlemmer under 25 år.

Baggrund
Fodboldklubben Aakanden GF søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening således,
at de kan blive berettiget til at låne en kommunal hal vederlagsfrit.
Foreningen er hjemmehørende i Gentofte kommune og stiftet den 29. juni 2011. De træner pt. på
kunstgræsbanen foran Ordruphallen, som er en offentlig tilgængelig bane der ikke kan
forhåndsreserveres.
Deres formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab
og interesse for fodbold helt fra 3 år og opefter.
Foreningen har pt. 23 medlemmer hvoraf alle er under 25 år og bosiddende i Gentofte Kommune.

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

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At foreningen Aakanden GF godkendes som en folkeoplysende forening, således at foreningen
fremover kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit.

Beslutninger
Godkendt.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget fra Aakanden GF
Ansøgningsskema træningstid Aakanden GF
Vedtægter for Aakanden GF

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. august 2011
3 Åbent
kommune

Familieidræt søger om at blive godkendt som forening i Gentofte

026436-2011

Resumé
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens
medlemmer under 25 år.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, således at de er
berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og evt. søge medlemstilskud til foreningens
medlemmer under 25 år.
Familieidræt er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet i Ordruphallen. De har
pt. ikke nogle aktiviteter i gang i kommunen, men er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med,
at kommunen er bredde idrætskommune og dermed tilbyder kommunen i samarbejde med
Familieidræt, Familiesport for alle aktive børnefamilier i Ordruphallen 4 sjove søndage.
Foreningens formål er at give familier mulighed for at dyrke idræt sammen.
Foreningen starter først sine aktiviteter fra oktober 2011, hvor de har planlagt deres første
hold skal gå i gang.
Foreningen "Familieidræt Gentofte" har dermed ingen medlemmer endnu, og derfor heller ingen
medlemmer der er bosiddende i Gentofte Kommune.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder folkeoplysningsudvalgets krav for at være en
folkeoplysende forening.
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Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At foreningen Familiesport godkendes som en folkeoplysende forening, således at foreningen
fremover kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit og blive en fremtidig samarbejdspartner for
kommunen.

Beslutninger
Punktet udsættes.

Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til:
________________________
Bilag
Ansøgning om godkendelse - Familieidræt Gentofte
BILAG 1 - Referat af stiftende generalforsamling Familieidræt Gentofte
BILAG 2 Vedtægter- Familieidræt Gentofte
BILAG 3 - Budget Familieidræt Gentofte sæson 2011-bilag 1

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. august 2011
4 Åbent

FOF - samarbejde med biblioteker

017901-2011

Resumé
Leder af FOF Gentofte Madeleine Wirenfeldt orienterer på Folkeoplysningsudvalgets
møde om folkeoplysningsforbundenes samarbejde med Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk
Arkiv.

Baggrund
I 2009-2010 iværksatte Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv, FOF Gentofte, HOF Gentofte
og AOF Gentofte et projekt med formål at skabe, udvikle og afprøve et konkret samarbejde.
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Samarbejdet udfoldede sig som et pilotprojekt af et års varighed med titlen "Tekst og tale på
tværs".

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at det vil være relevant for Folkeoplysningsudvagets medlemmer at
være orienteret om dette projekt.

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

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Evaluering af samarbejdet mellem Arkiv, Bibliotek og FOF: Tekst og tale på tværs
Selviscenesættelse som fænomen - Program

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. august 2011
5 Åbent

Statistik for udbetalte tilskud og medlemmer for regnskabsåret 2010

036085-2011

Resumé
Alle foreninger, der er godkendt under Gentofte-ordningen er berettiget til én gang årligt at søge
medlemstilskud og lokaletilskud for det seneste regnskabsår. Medlemstilskuddet beregnes på
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baggrund af antal medlemmer samt indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år.
Beregningsgrundlaget for lokaletilskud er aktivitetstimer samt udgifter til egne og lejede lokaler.
Ansøgningsfristen for begge typer af tilskud er 1. marts. Medlemstilskuddene udbetales den 1. maj
og lokaletilskuddet udbetales senest den 1. august 2011. Ved ansøgning om tilskud oplyser
foreningerne samtidig deres medlemstal for regnskabsåret.

Baggrund
Vedlagt oversigt over antal medlemmer og udbetalte lovpligtige medlems- og lokaletilskud for
regnskabsåret 2010 til det frivillige foreningsliv i Gentofte Kommune, jf. Folkeoplysningsloven.
Børn, Unge og Fritid har i 2011 udtaget fire foreninger til stikprøvekontrol.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at de udbetalte tilskud bidrager til foreningernes aktiviteter ud fra
principperne i Folkeoplysningsloven og Gentofte-ordningen.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At oversigten tages til efterretning.

Beslutninger
Taget til efterretning.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
Bilag
Statisk foreninger FOU 230811

Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23. august 2011
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6 Åbent
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra
medlemmerne
003093-2011

Beslutninger
Børn, Unge og Fritid orienterede om:
1. Tilgængelighed for fritidsbrugere i haller i Gentofte Kommune efter skybrudet den 2. juli
2011.
2. Ved Aktiv Sommer deltog der i år 1805 børn.
3. Forespørgsel om Aftenskole.nu drøftes på næste møde den 25. oktober 2011.
Søren B. Heisel, forespurgte om:
1. Overblik over hvilke lokaler der er stor søgning på.
2. Foreslog at næste møde i Folkeoplysningsudvalget holdes i den ny skøjtehal.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:
________________________
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