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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  17. juni 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 
2 Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion fra Gentofte Rulleskøjte Klub 
3 Jokokan Gentofte Karateskole søger om at blive godkendt i FOU som 

folkeoplysende forening 
4 TRI-X14 søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening 
5 Copenhagen Cheerleaders søger om at blive godkendt i FOU som 

folkeoplysende forening 
6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
Lukket dagsorden 
 
7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014 
 
1  Åbent         Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 
 
048634-2013 
 
 
Resumé 

Sagen forelægges med henblik på vedtagelse af forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 

 
Baggrund 

Den 30. oktober 2012 vedtog det daværende Folkeoplysningsudvalg en forretningsorden, der 
siden har været gældende praksis, men hvert udvalg bør vedtage sin egen forretningsorden. 

Forretningsorden fra 2012 samt forslag til ny forretningsorden er vedlagt som bilag. 

I den nye forretningsorden er de nuværende medlemmer af Folkeoplysningsudvalget indføjet og 
medlemmerne fra det forrige Folkeoplysningsudvalg slettet. 

Endvidere foreslås § 13 fra 2012 foretningsordenen ændret til:  

"Dagsordenen med beslutninger udsendes af Børn, Unge og Fritid inden 14 dage efter mødet til 
udvalgets medlemmer."  

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at forretningsordenen fra 2012 bør ændres, således at 
forretningsordenen følger de øvrige udvalg i Gentofte Kommune.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller  

Til Folkeoplysningsudvalget: 

 At forretningsordenen for perioden 2014-2017 vedtages. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2010_2013 
 Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014 
 
2  Åbent         Ansøgning til udviklingspuljen, idræt og motion fra Gentofte 
Rulleskøjte Klub 
 
008377-2014 
 
 
Resumé 

Gentofte Rulleskøjte Klub ønsker at starte en Roller Derby afdeling op i klubben og søger derfor 
Udviklingspuljen, idræt og motion om 30.000 kr. De ansøgte midler skal bruges til aflønning af en 
træner i perioden august til oktober.  

Roller Derby er en kontaktsport for kvinder, der foregår på rulleskøjter. To hold dyster mod 
hinanden på en oval, flad bane i henholdsvis at overhale modstanderne og forhindre 
modstanderne i at overhale. Interessen for sporten er stigende og klubben i København har, måtte 
lukke for medlemstilgang pga. begrænsede træningsressourcer. Med opførsel af rulleskøjtehallen 
får Gentofte Rulleskøjte Klub mulighed for at tilbyde Roller Derby til interesserede piger og der vil 
samtidig kunne foregå et spændende og konstruktivt samarbejde med klubben i 
København. Målgruppen er piger fra 16 års alderen og opefter.  

Målet med oprettelse af en Roller Derby afdeling er, at få flere af kommunens teenagepiger til at 
dyrke idræt. Ønsket er en tilgang på hhv. 20 medlemmer i 2014 og 40 medlemmer i 2015. 

 
Baggrund 

Der er i 2014 afsat 251.000 kr. til Udviklingspuljen, idræt og motion, hvoraf de 100.000 kr. er 
bundet til elitearbejde. Dags dato er der forbrugt 28.000 kr. af puljen. Foreninger og 
oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag. Der gives ikke 
tilskud, hvis den konkrete ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. Der ydes 
højest 30.000 kr. pr. år pr. projekt.  

Klubben har oplyst følgende budget  

Træning 30.000 kr. 

Events 20.000 kr. (betales af deltagerne) 

Administration og planlægning 10.000 kr. (deltagerkontingent) 

Anskaffelse af udstyr 8.000 kr. (søges af fonde) 

 
Vurdering 
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Gentofte Kommune vil styrke mulighederne for alsidige og mangfoldige idræts- og 
bevægelsestilbud til borgerne i kommunen. Roller Derby er en relativ ny idrætsgren i Danmark og 
idrætten vil helt sikkert kunne appellere til piger, som ønsker at dyrke en udfordrende holdidræt.   

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Gentofte Rulleskøjteklubs ansøgning imødekommes. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - GRK ansøgning til udviklingspuljen om støtte til Roller Derby 2014 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014 
 
3  Åbent         Jokokan Gentofte Karateskole søger om at blive godkendt i FOU som 
folkeoplysende forening 
 
014428-2014 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i kommunen, som lever op til loven om 
folkeoplysning. De godkendte foreninger er efterfølgende berettigede til vederlagsfrit at låne 
kommunale lokaler og til at søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Jokokan Karateskole Gentofte søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, så foreningen 
fremover kan søge om medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år samt låne 
kommunale lokaler til foreningens aktiviteter. 

Foreningen vil være hjemmehørende i kommunen, idet foreningen efter godkendelse af FOU vil 
søge om haltid i de kommunale gymnastiksale. 

Foreningen har pt. 19 medlemmer, hvoraf de 11 er under 25 år.  

14 af medlemmerne er bosiddende i Gentofte Kommune.  
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Foreningens formål er at dyrke og udbrede kendskabet til Japansk og fjernøstlig kampkunst i en 
ånd, hvor det er foreningens erklærede mål, at sammensætningen af foreningens medlemmer skal 
afspejle det danske samfund, herunder minoriteter, og derved (målrettet og bevidst) fremme 
integration i det danske samfund gennem dansk foreningskultur, værdier og socialt samvær. 

 
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 Jokokan Karateskole Gentofte godkendes som folkeoplysende forening, som dermed er 
berettiget til at søge medlemstilskud for regnskabsåret 2014. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Vedtægter 
 Bilag 2 - Referat af stiftende generalforsamling 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014 
 
4  Åbent         TRI-X14 søger om at blive godkendt som folkeoplysende forening 
 
005708-2014 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
folkeoplysning. Derefter er en godkendt forening således berettiget til at låne kommunale lokaler 
vederlagsfrit og søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Triatlon klubben TRIX-X14 søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, således at foreningen 
fremover kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 
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Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet i Kildeskovshallen, 
Bernstorffsparken og Charlottenlund Fort. 

Foreningen har pt. 39 medlemmer, hvoraf 7 er under 25 år. Halvdelen af medlemmerne er 
bosiddende i Gentofte Kommune. 

Formålet med foreningen er at samle triatloninteresserede og fremme kendskabet til triatlon, 
svømning, cykling og løb på motions- og konkurrenceplan. 

  

 
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 TRI-X14 godkendes som en folkeoplysende forening og er dermed berettiget til at søge 
medlemstilskud for regnskabsåret 2014. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse som forening, TRI-X14 
 Bilag 2 - Referat af stiftende generalforsamling, TRI-X14 
 Bilag 3 - Vedtægter for TRIX-14 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014 
 
5  Åbent         Copenhagen Cheerleaders søger om at blive godkendt i FOU som 
folkeoplysende forening 
 
002382-2014 
 
 
Resumé 
Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
folkeoplysning. Derefter er de godkendte foreninger således berettiget til at låne kommunale 
lokaler vederlagsfrit og søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.  
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Baggrund 

Copenhagen Cheerleaders søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse., således at foreningen 
fremover kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år samt låne kommunale 
haller vederlagsfrit til foreningens aktiviteter. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet i Ordruphallen. 

Foreningen har pt. 110 medlemmer hvor 108 er under 25 år. 74 af foreningens medlemmer er 
bosiddende i Gentofte Kommune. 

Foreningens formål er at udøve cheerleading på alle niveauer og i alle aldre. Foreningen ønsker at 
bidrage aktivt til kendskabet af sporten, fremme den positive energi, samt at opbygge og 
opretholde et godt sammenhold og samarbejde gennem foreningsliv og sport.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer at foreningens opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være 
en folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Copenhagen Cheerleaders godkende som en folkeoplysende forening og er dermed berettiget 
til at søge medlemstilskud for regnskabsår 2014. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Ansøgning fra Copenhagen Cheerleaders søger om blive godkendt folkeoplysende 
forening i Gentofte 

 Bilag 2 - Referat af stiftede generalforsamling 
 Bilag 3 - Vedtægter for Copenhagen Cheerleaders med best. underskrifter 
 Bilag 3.1  Underskrift på vedtægter 
 Bilag 4 - Medlemsliste - Peewee 
 Bilag 4.1 - Medlemmer PeeWee Minor 
 Bilag 4.2 - Medlemmer Junior 
 Bilag 4.3 - Medlemmer Junior b 
 Bilag 4.4 - Medlemmer senior a 
 Bilag 4.5 - Medlemmer senior b 
 Bilag 5 

 



  Side 9 af 9 
 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014 
 
6  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. juni 2014 
 
7  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


