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Side 3 

1 (Åben) Vedtagelse af Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2022-2025 
  
Sags ID: EMN-2022-01512 

 

Resumé 

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget fremlægges til vedtagelse for perioden 2022-2025. 

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget vedtager en forretningsorden for perioden 2022-2022.   
 
Forretningsorden med opdateret medlemssammensætning er vedlagt som bilag 1. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget:  
 
At forretningsordenen for perioden 2022-2025 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget. 
 
Bilag 

1. Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune  2022-2025 (4408650 - 
EMN-2022-01512) 

 
 

2 (Åben) Idræt for alle 
  
Sags ID: EMN-2016-07039 

 

Resumé 

Alle har ret til et aktivt fritidsliv - også borgere med Handicap 

 
Baggrund 

Med henblik på drøftelse vil forvaltningen give et oplæg til om kommunens indsatser for, at alle - 
også borgere med handicap - kan have et aktivt fritidsliv i Gentofte Kommune.  
 
Under oplægget vil det blive berørt, hvordan kommunen har arbejdet målrettet med forskellige 
grupper af borgere med handicap, nemlig: 
 

1. Borgere for hvem, specialiserede tilbud er den eneste realistiske mulighed for, at de kan 
have et aktivt idræts- og fritidsliv 

2. Borgere som, kan fungere på særhold i det almene idræts- og fritidsliv, og som på et vist 
niveau kan deltage i de almene aktiviteter i foreningerne 



 

Side 4 

3. Borgere som, med en ret lille støtte vil kunne deltage i de almene fritidstilbud 
 
Det vil blive belyst, hvordan der på tværs af kommunens forvaltninger er arbejdet med at skabe 
størst mulig integration af borger med handicap i det almene foreningsliv, og hvordan der er 
arbejdet med at inddrage frivillige i indsatserne.  

 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Unge og Fritid Indstiller 
 
Til Fritidsudvalget 
 
At emnet drøftes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Drøftet. 
 
Bilag 

 
 

3 (Åben) Præsentation af folkeoplysningsområdet 
  
Sags ID: EMN-2022-01511 

 

Resumé 

Der gives en kort præsentation af vision, mål og centrale politikker på folkeoplysningsområdet, og 
der henvises til centrale dokumenter, som kan give indblik i ressortområdet. 

 
Baggrund 

Folkeoplysningsområdet hører til i Idræt og Fritid, under Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
(BSKUF). Kultur-, unge- og fritidsområdet arbejder efter en fælles vision og fire overordnede mål 
for at udvikle et relevant, attraktivt og sammenhængende tilbud for borgerne. Samlet set 
kendetegnes området af et tæt samarbejde med en lang række aktører, herunder en bred vifte af 
decentrale og selvejende institutioner, foreninger, frivillige og aktive borgere. Borgerinddragelse og 
tværgående samarbejde er af afgørende betydning for, at Kultur, Unge og Fritid kan realisere de 
politiske mål og udvikle målområdet til glæde for borgerne. 
 
Den fælles vision for kultur-, unge- og fritidsområdet er, at alle borgere oplever åbne 
fællesskaber, der giver glæde, udvikling og mangfoldighed. 
 
Kultur, Unge og Fritid arbejder for, at: 

o Alle borgere har mulighed for at udvikle sig som mennesker og deltagere i fællesskaber. 
o Alle børn og unge udvikler deres personlige, faglige og sociale kompetencer. 
o Alle borgere oplever fleksible tilbud, der skaber glæde og mangfoldighed. 
o Alle borgere møder muligheder for dialog og samskabelse. 

 



 

Side 5 

I Gentofte Kommune er der en bred vifte af fritidstilbud og faciliteter. Gentofte Kommune 
samarbejder med 98 idrætsforeninger, 16 spejdergrupper, 10 øvrige foreninger og 10 
oplysningsforbund om tilbud i form af idræts- og fritidsaktiviteter samt folkeoplysende undervisning 
til kommunens borgere i egne og kommunale faciliteter/ lokaler. Gentofte Kommunes faciliteter 
omfatter 53 haller, idrætslokaler og gymnastiksale, 1 svømmehal, 2 ishaller, 1 curlinghal, 45 
tennisbaner, 15 spejderhytter, 6 ridehaller samt en lang række boldbaner i Gentofte Sportspark og 
andre klubanlæg. 
 
Idræt og Fritid 
Idræt og Fritid arbejder for at udvikle attraktive og varierede idræts- og fritidstilbud til alle 
borgere i Gentofte Kommune samt tilbyde gode faciliteter og vilkår for både foreningsbaseret og 
selvorganiseret idræt. 
 
Idræts- og fritidsområdet har to politikker: Gentofte i Bevægelse - Idræts- og Bevægelsespolitik 
2017-2029 og Et aktivt og varieret fritidsliv for alle - Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik 
2012-2024. 
 
Idræts-og bevægelsespolitikken blev formuleret i et opgaveudvalg og vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i 2017. Se på Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Idræts- og 

Bevægelsespolitik Visionen er: Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen 
arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer. Det arbejdes der med 
inden for fem områder: Et mangfoldigt idrætsliv, Faciliteter og byrum, Foreningsidræt, 
Talentudvikling og Eliteidræt og Partnerskaber. I november 2021 vedtog Kultur-, Unge- og 
fritidsudvalget nye mål og indsatser for Idræts- og bevægelsespolitikken på baggrund af indspil fra 
en større gruppe borgere, der deltog i Gentofte Mødes d. 10. september 2021. Gentofte i 
bevægelse 2021-2025, vedlagt som bilag. 
 
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik blev vedtaget i 2012 og visionen er at: 
sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab 
og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse; sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, 
der rummer gode faciliteter og vilkår for både foreninger, aftenskoler og selvorganiserede 
aktiviteter; skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 
foreninger. I 2018 blev Folkeoplysningspolitikken genbesøgt, og der blev vedtaget nye mål og 
indsatser samt en opdateret vision. 
 
Se på Gentofte.dk, Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik. 
 
 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At præsentation af folkeoplysningsområdet tages til efterretning 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/politiske-udvalg/opgaveudvalg/afsluttede-opgaveudvalg/ny-idraets-og-bevaegelsespolitik/?searchterm=idr%C3%A6ts%20og%20bev%C3%A6gelsespolitikken
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/politiske-udvalg/opgaveudvalg/afsluttede-opgaveudvalg/ny-idraets-og-bevaegelsespolitik/?searchterm=idr%C3%A6ts%20og%20bev%C3%A6gelsespolitikken
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/kultur-idraets-og-fritidstilbud-for-alle/folkeoplysningspolitik/?searchterm=folkeoplysningspolitik%20for%20gentofte%20kommune%202019%202024


 

Side 6 

 
Bilag 

1. Gentofte i bevægelse 2021-2025 (4419610 - EMN-2022-01511) 

 
 

4 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2022 
  
Sags ID: EMN-2022-01513 

 

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 2022, ligesom 
tidligere år holdes hver anden måned. 
 
Torsdag d. 24. februar 
Onsdag d. 27. april 
Onsdag d. 15. juni 
Tirsdag d. 30. august 
Tirsdag d. 11. oktober 
Onsdag den 14. december 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At de foreslåede mødedatoer for 2022 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Vedtaget. 
 
Bilag 

 
 

5 (Åben) Spejderliv før og nu 
  
Sags ID: EMN-2022-01402 

 

Resumé 



 

Side 7 

Spejderliv før og nu 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. 
 
Spejderliv før og nu vil samle medlemmerne om at etablere og drive et historisk korrekt, aktivt og 
interaktivt museum om spejderbevægelsen i Danmark med plads til både en fast udstilling og 
løbende Hotspot-udstillinger samt formidling via diverse digitale portaler. Museet skal være åbent 
for både spejdere og ikke-spejdere. 
  
Foreningen blev stiftet den 8. februar 2022 og har pt. 44 medlemmer, hvor af de 27 er bosiddende i 
Gentofte Kommune. Der er 2 medlemmer, der er under 25 år.  
 
Foreningens vedtægter udarbejdet efter den såkaldte forklædemodel, som benyttes af alle 
foreninger og enheder under DDS.  
 
DDS har således vedtaget et sæt vedtægter, der gælder for hele DDS, dvs. landsforeningen, 
divisionerne samt lokale foreninger og enheder. Lokale foreninger og enheder skal således dannes 
og drives med udgangspunkt i DDS’ vedtægter og de skal anerkendes af DDS på grundlag af 
forklædet, som beskriver den lokale forening eller enhed. 
 
Modellen 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  

• Vedtægter for DDS 

• Vedtægtsskema for Spejderliv før og nu 

• Anerkendelse fra DDS 

• Adresseliste for bestyrelsen 

• Budget 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Spejderliv før og nu opfylder kravene til at 
være en folkeoplysende forening i kommunen. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Spejderliv før og nu godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
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Godkendt. 
 
Bilag 

1. FINAL referat generalforsamling2022 (4417083 - EMN-2022-01402) 
2. Vedtægter DDS m underskrift (4417085 - EMN-2022-01402) 
3. Vedtægtsskema (4417086 - EMN-2022-01402) 
4. Godkendelse fra DDS (4417084 - EMN-2022-01402) 
5. Bestyrelse valgt februar 2022 (4417087 - EMN-2022-01402) 
6. Final Budget for SPEJDERLIV FØR OG NU pdf (4417088 - EMN-2022-01402) 

 
 

6 (Åben) Meddelelser og eventuelt 
  
Sags ID: EMN-2022-01636 

 

Resumé 

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

 
Baggrund 

Punktet om demokrati bliver drøftet på Folkeoplysningsudvalgets næste møde. 
 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 
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