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1 (Åben) Folkeoplysningsudvalget orienteres om Byens Hus 
  
Sags ID: EMN-2023-00347 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget orienteres om Byens Hus. 
 
Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget gav på mødet d. 14.12.2022 udtryk for gerne at ville orienteres om Byens 
Hus mht. organisering og aktiviteter. 
Punktet indledes med en rundvisning i Byens Hus, og derpå vil daglig leder af Byens Hus, Lærke 
Harbo Hansen, blandt andet orientere om Organiseringen af Byens Hus, booking af lokaler, 
sameksistensen med udskolingsbygningen, Flygtningeboligerne og idrætshallen samt om 
fremtidsplanerne for Byens Hus. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget 
 
At orienteringen om Byens Hus tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Taget til efterretning 
 
Bilag 
 
 

2 (Åben) Ellehammerobservatoriet, godkendelse af folkeoplysende forening 
  
Sags ID: EMN-2022-09485 
 
Resumé 
Foreningen Ellehammerobservatoriet 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. 
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Foreningen Ellehammerobservatoriet vil udbrede kendskab til at observere stjerner og andre 
himmellegemer ved brug af stjernekikkerter samt udbrede oplevelserne ved disse observationer og 
på den måde styrke kendskab til den naturvidenskabelige metode. Foreningen vil også styrke 
medlemmernes undren, nysgerrighed, udsyn og indblik i naturens verden ved, at medlemmerne 
opnår og vedligeholder observationskapacitet og gennemfører observationer og 
observationsprojekter. 
  
Foreningen blev stiftet 10. oktober 2022, og der er pt. knap 20 medlemmer, herunder 3 under 25 
år. Der er 14 af medlemmerne, der er bosiddende i Gentofte Kommune  
 
Ellehammerobservatoriet lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, 
herunder kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen. Der er dog krav om, at 
bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, hvorfor §10 stk. i vedtægterne skal rettes, så det 
fremgår, at bestyrelsen skal bestå af formand og 2 til 7 bestyrelsesmedlemmer. 
  
Følgende er vedlagt som bilag: 
• Referat af den stiftende generalforsamling  
• Vedtægter 
• Budget for 2022 
• Adresseliste for bestyrelsen mv 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Ellehammerobservatoriet opfylder 
kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Ellehammerobservatoriet godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune 
med bemærkning om at §10 stk. 2 skal tilrettes, så det fremgår at bestyrelsen skal bestå af 
formand og 2 til 7 yderligere medlemmer 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 
1. Referat af stiftende generalforsamling (4927786 - EMN-2022-09485) 
2. Endelige undersrkevne vedtægter for Ellehammerobservatoriet (4927785 - EMN-2022-
09485) 
3. Adresseliste bestyrelsesmedlemmer Ellehammerobservatoriet (4927783 - EMN-2022-09485) 
4. Budget 2023 - Ellehammerobservatoriet (4927784 - EMN-2022-09485) 
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3 (Åben) Meddelelser fra formanden eller forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmer 
  
Sags ID: EMN-2023-00364 
 
 
 
 
 
Indstilling 
Forvaltningen orienterede om aktive forårsdage, der i år finder sted i uge 19. Målet med er at give 
borgere over 60 år en mulighed for at blive fysisk aktive i 
 
Tidligere beslutninger: 
 
 
 
 
Beslutninger: 
Gentofte Kommune afholder Aktive Forårsdage den 9. maj i Gentofte Sportspark – kl. 9.30 til 
ca. 14. Derudover vil der være en masse lokale aktiviteter i hele kommunen i uge 19. 
 
Alle interesserede foreninger og oplysningsforbund er meget velkomne til at byde ind med 
aktiviteter, enten i Gentofte Sportspark eller/og i egne lokaler i uge 19. Aktive Forårsdage - 
Gentofte Kommune 
 
Aktiv Vinter for skolebørn er budt ud, og billetsalget går fint. Aktiv vinter er et aktivitetstilbud 
til skolebørn i uge syv, hvor foreningerne stiller instruktører til rådighed til forskellige 
aktiviteter. Se Aktiv Vinter 2023 - Gentofte Kommune.  
 
 
 
Bilag 
 

https://gentofte.dk/aeldre/aktiviteter-og-motion/aktive-foraarsdage/
https://gentofte.dk/aeldre/aktiviteter-og-motion/aktive-foraarsdage/
https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2023-januar/aktiv-vinter-2023/
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