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Side 3

1 (Åben) Forslag til ny folkeoplysningspolitik
 
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. 

Foreløbige proces: 
 4. september 2018: Folkeoplysningsudvalget godkendte procesplan for revideringen. 
 4. oktober 2018: Brugerseminar blev afholdt, og bidrog med inputs til kendetegn og 

målsætninger for den reviderede politik. 
 31. oktober 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt første forslag til 

folkeoplysningspolitik til drøftelse. Drøftelsens kommentarer blev efterfølgende indarbejdet i 
et andet forslag.

 12. december 2018: Folkeoplysningsudvalget blev fremlagt andet forslag til 
folkeoplysningspolitik. 

 30. januar 2019: Andet forslag blev drøftet på dialogmødet mellem 
Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget. Drøftelsernes kommentarer 
blev indarbejdet i et tredje forslag til folkeoplysningspolitik.

 Februar 2019: Tredje forslag til Folkeoplysningspolitik var i høring hos brugerne (svarfrist d. 
1. marts 2019). Høringsrunden har givet to svar, som er vedhæftet i bilag 1. 
Høringssvarene kommer fra henholdsvis seniorrådet i Gentofte Kommune og Karl Gaub, 
som er borger i kommunen. Fritid vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til 
ændring i folkeoplysningspolitikken. 

Tredje forslag til folkeoplysningspolitik samt tilhørende idekatalog er vedhæftet (bilag 2 og 3), og 
indstilles hermed til godkendelse.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til ny folkeoplysningspolitik godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Høringssvar til folkeoplysningspolitikken (2773565 - EMN-2018-02441)
2. 3. forslag til folkeoplysningspolitik (2773566 - EMN-2018-02441)
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3. Idékatalog til 3. forslag til folkeoplysningspolitikken (2773590 - EMN-2018-02441)

2 (Åben) Høring i forbindelse med facilitetsstrategi
 
Sags ID: EMN-2019-01390

Resumé
Folkeoplysningsudvalget forelægges forslag til facilitetsstrategi til drøftelse i forbindelse med 
høring.

Baggrund
Procesplanen for udvikling af en facilitetsstrategi blev besluttet af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
på mødet den 11. september 2018. Herefter er der blandt andet afholdt et seminar, hvor brugerne 
kom med ønsker til strategiens indhold. Disse er nu samlet i et udkast til facilitetsstrategi (bilag 1) 
og et idékatalog med brugernes ideer til konkrete indsatser (bilag 2). 

Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder: 
1. Adgang og kapacitetsudnyttelse
2. Synliggørelse og formidling
3. Fleksibilitet og alsidig brug
4. Kvalitet og tilgængelighed

Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser, prioritering og 
ansvarshavende. 

Udkastet har været i høring hos brugerne, og høringssvar fremlægges Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget på mødet den 1. maj 2019. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At udkastet til facilitetsstrategi drøftes med henblik på at kommentere i høringsrunden.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Facilitetsstrategi (2774093 - EMN-2019-01390)
2. Facilitetsstrategi - konkrete indsatser (2774094 - EMN-2019-01390)

3 (Åben) Gentofte-ordningen
 
Sags ID: EMN-2018-04841
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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 med henblik på revision 
på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 31.10.2018 og 12.12.2018 og fremlægges her til endelig 
beslutning.

Baggrund
Gentofte-ordningen blev vedtaget i 2001 med virke pr. 1. januar 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 præciseres.

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.

Revideret forslag til Gentofte-ordningen (bilag 1) samt den nugældende ordning, hvor ændringerne 
er markeret (bilag 2) er vedlagt.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen:

At forslaget til Gentofte-ordningen vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25år (2853840 - EMN-2018-04841)
2. Gentofte-ordningen med rettelser (2855204 - EMN-2018-04841)

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2019-00854

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

 Afvikling af Aktiv sommer 2019.
Aktiv Sommer afvikles i uge 27, 28 og 32.
Programmet lægges på skolernes ForældreIntra den 6. maj 2019. 
Tilmelding afvikles den 21. maj kl. 17, da vores pilotforsøg med tilmelding fra kl. 17 gik over 
al forventning, og forældrene uopfordret gav udtryk for tilfredshed med det ændrede 
starttidspunkt (før kl. 9.00).

 Motionshold målrettet forældre – kom og vær med aktivitet
Fra den 25. april og fire torsdage frem har borgere mulighed for gratis at deltage i træning i 
Kildeskovshallens grønne områder. Aktiviteten er iværksat i et samarbejde med 
Kildeskovshallens Fysioterapi, som står for træningen. Aktiviteten finder sted fra kl. 17-18 
og er målrettet forældre, som er tilstede i Kildeskovshallen, mens deres børn går til idræt.
Se mere her: facebook.com/events

 Vandretur med Charlotteklubben – kom og vær med aktivitet
Den 9. maj kl. 9.30 kan borgere deltage i en vandretur langs Mølleå. Vandreturen er 
målrettet ældre borgere, men åben for alle. Grøn Guide Gentofte er med og vil fortælle om 
området.
Aktiviteten er arrangeret af Charlotteklubben i samarbejde med Gentofte Kommune.
Se mere her: charlotteklubben.dk/1-dags-ture 

 Træningsarrangement med Fri Senior Motion – kom og vær med aktivitet
Den 23. maj kl. 16.30-18.30 kan borgere deltage et fælles træningsarrangement i Bernstorff 
Parken. Arrangementet afholdes af den selvorganiserede gruppe Fri Senior Motion i 
samarbejde med Gentofte Kommune. Det er ønsket, at deltagerne i arrangementet får lyst 
til at deltage i Fri Senior Motions faste motionsaktiviteter. 

 Projekt LIFU
Fritid og Ungecenter Gentofte samarbejder med WESI3 og DBU om projektet Ledelse og 
Idræt for Unge (LIFU). Målgruppen er unge i alderen 18-23 år, som er ledige og uden 
uddannelse. Målet med projektet er, at udvikle de unges selvindsigt, selvværd og selvtillid, 
så de klædes på til at kunne påbegynde en uddannelse og på sigt blive selvforsørgende. I 
projektet vil de unge få kursus i det personlige lederskab og en træneruddannelse, 
hvorefter de kommer i praktik i en idrætsforening eller GFO. Projektet havde opstart i marts 
og løber til og med juni.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

https://www.facebook.com/events/400441847169419/
https://www.charlotteklubben.dk/1-dags-ture
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Høringssvar fra Seniorrådet modtaget 25. februar 2019:

Revideret oplysningspolitik
Ved Seniorrådets gennemgang af Revideret Folkeoplysningspolitik 
blev det bemærket, at seniorers behov for folkeoplysning og et aktivt 
fritidsliv ikke er nævnt direkte.
Et aktivt og varieret fritidsliv er afgørende for ældres vedligeholdelse 
af både fysiske og kognitive færdigheder. Derfor vil Seniorrådet 
opfordre til at at disse forhold fremgår eksplicit i politikken.
Seniorrådet tager i øvrigt politikken til efterretning
Med venlig hilsen på Seniorrådets vegne
Inger Hee
Formand.

Høringssvar fra Karl Gaub modtaget 8. februar 2019: 

Kære Anna Alsing

Tak for det tilsendte oplæg. Jeg synes det umiddelbart ser flot ud - og har ingen forslag til 

tilføjelser/ændringer.

Det afgørende er jo herefter at omsætte de smukke ord til noget konkret og operationelt ......

mvh/

Karl Gaub

Baunegårdsvej 23

2820 Gentofte
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Et aktivt og varieret fritidsliv til alle
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2019-2024

Vision

I Gentofte Kommune vil vi

 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, oplysningsforbund og aktiviteter uden for foreningerne

 Skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling af nye ideer, tilbud og 

foreninger.

Hvem er vi?

Vi er det folkeoplysende områdes aktører i Gentofte Kommune. Som politikere, borgere, foreninger, 

institutioner og oplysningsforbund har vi alle en ambition og passion for fortsat at udvikle de 

folkeoplysende aktiviteter. 

Politikkens opbygning

Politikken er bundet sammen af en vision for det samlede område. Under visionen er 

folkeoplysningen grupperet i tre fokusområder defineret ved særlige kendetegn. For hvert af de tre 

områder er der formuleret målsætninger, som tilkendegiver en retning og prioritering af arbejdet 

med folkeoplysning i Gentofte Kommune frem mod 2024.



Kendetegn og målsætninger

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB

KENDETEGN

 Vi har et fritidsliv med mange muligheder 

for demokratisk organisering, som 

bidrager til sammenhængskraft og aktiv 

deltagelse i lokalsamfundet.

 Vi har fritidstilbud med stærke frivillige 

miljøer, der inkluderer, engagerer og 

fremmer meningsfulde fællesskaber.

 Vi har fritidstilbud, der øger deltagernes 

almene og faglige indsigt og færdigheder 

og styrker den enkeltes evne og lyst til at 

deltage aktivt og engageret i 

samfundslivet.

MÅLSÆTNINGER

 Vi vil øge synligheden af aktiviteter, der 

skaber demokrati, fællesskab og 

involvering inden for det folkeoplysende 

område.

 Vi vil gøre det nemmere at blive og være 

frivillig og folkeoplysende 

voksenunderviser, samt øge 

anerkendelsen af det frivillige og 

folkeoplysende arbejde.

MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET

KENDETEGN

 Vi har et rigt kultur- og fritidsliv med et 

bredt udvalg af faciliteter, tilbud og 

aktiviteter, der favner forskellige 

interesser og niveauer.

 Vi har kultur- og fritidstilbud, der er

åbne og anerkendende og fremmer 

glæde og livskvalitet for alle.

MÅLSÆTNINGER

 Vi vil skabe miljøer, hvor der er plads til 

alle uanset evner og behov.

 Vi vil øge deltagelsen af borgergrupper, 

som er underrepræsenteret i vores 

fritidsmiljøer.

NYSKABELSE OG SAMARBEJDE 

KENDETEGN

 Vi udvikler sammen og skaber nye tilbud,

der inspirerer til livslang læring.  

MÅLSÆTNINGER

 Vi vil etablere nye former for 

organiseringer, samarbejder og 

partnerskaber inden for det 

folkeoplysende område.

 Vi vil etablere og forankre nye aktiviteter, 

der øger alsidigheden i vores fritidstilbud.

 Vi vil videreudvikle kommunikationen 

mellem alle parter.



Rammer for det folkeoplysende arbejde

I Gentofte Kommune er de ordninger, som rammesætter det folkeoplysende arbejde, udarbejdet af 

Folkeoplysningsudvalget ud fra Folkeoplysningsloven og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Her 

følger en oversigt over hvilke ordninger, der sætter rammerne:

 Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning er beskrevet i ”Retningslinjer for tilskud til 
den folkeoplysende voksenundervisning”.

 Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger er beskrevet i 
”Gentofteordningen”.

 Puljer på det folkeoplysende område er beskrevet på Gentofte Kommunes hjemmeside.
 De økonomiske rammer for folkeoplysning i Gentofte Kommune besluttes af 

Kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget har hørringsret i forhold til vedtagelse af 
Gentofte Kommunes budget.

 Retningslinjer for fritagelse for deltagerbetaling, hvor særlige økonomiske forhold gør sig 
gældende er beskrevet på Gentofte Kommunes hjemmeside.

 Retningslinjer for oprettelse af hold med begrænset optag er beskrevet på Gentofte 
Kommunes hjemmeside.

 Kommunale lokaler fordeles efter en klar prioritering: 

1. Aktiviteter på skoler i forbindelse med elever 
2. Børn og voksne med handicap
3. Børn og unge (foreninger/institutioner med medlemmer under 25 år)
4. Voksne (oplysningsforbund) 
5. Foreninger og firmaidræt med kun få deltagere under 25 år
6. Voksenundervisning og firmaidræt med ingen deltagere under 25 år. 

 Fordelingen af tid til foreninger i svømmehaller, skøjtehaller, idrætshaller samt udendørs 
boldbaner fordeles af et facilitetsudvalg med fire underudvalg. Lokaler til oplysningsforbund 
fordeles af Gentofte Kommunes Idræt- og Fritidsafdeling.

Læs mere på www.gentofte.dk

http://www.gentofte.dk/


Udvikling og partnerskaber

Partnerskaber

Gentofte kommune har en lang tradition for samarbejde og partnerskaber med andre kommuner, 

institutioner, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. Gennem det forpligtende 

samarbejde og den kombinerede indsats, for at opnå fælles mål, skabes resultater og produkter af 

høj værdi, for en bred skare af målgrupper. 

Også inden for det folkeoplysende område er der god erfaring med stærke partnerskaber mellem 

mange aktører som kan forene kræfter i indsatser med fælles formål. Området skal fortsat være en 

arena for samskabelse, både i konkrete projekter og i udvikling af nye måder at arbejde eller 

organisere sig på. De gode fritidstilbud skabes i fællesskab mellem parter, der har en vision og vil 

gøre en forskel for andre. 

Der er mange måder at etablere partnerskaber og samarbejder på og for at understøtte den 

fortsatte udvikling, er det også muligt at søge støtte til nye tiltag gennem puljer inden for det 

folkeoplysende område. 

Samspil med borgere uden for foreningslivet

Folkeoplysningspolitikken understøtter samspillet mellem den folkeoplysende virksomhed og 

aktiviteter blandt borgere uden for foreningerne. Gentofte Kommune har allerede gode erfaringer 

med at samarbejde med borgere uden for foreningerne om udvikling og forankring af 

fritidsaktiviteter. Disse aktiviteter fanger ofte andre brugergrupper end de organiserede aktiviteter, 

og bidrager dermed til at udvide mulighederne for et aktivt fritidsliv. For at understøtte ovenstående 

er flere puljer på det folkeoplysende område åbne for ansøgere uden for foreningerne. Læs mere på 

www.gentofte.dk

Afgrænsning af aktiviteter

Folkeoplysningsvirksomheden i Gentofte Kommune udføres i henhold til folkeoplysningsloven, og 

dækker aktiviteter, der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab samt styrker den 

enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 

samfundslivet. Aktiviteterne kan ske i regi af oplysningsforbund, foreninger, spejdere og blandt 

borgere uden for foreningslivet. 

http://www.gentofte.dk/


Sammenhæng og medindflydelse

Samspil med øvrige politikområder

Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, der 

beskrives i følgende politikker og visioner:

 En ung politik, der blandt andet beskriver hvordan unge skal have mulighed for at være en del 

af rummelige fællesskaber.

 Handicappolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for fritidstilbud til 

alle og aktiv samfundsdeltagelse med udgangspunkt i borgere med handicap. 

 Idræts- og bevægelsespolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for 

idrætsforeninger og idrætsaktiviteter uden for foreningerne samt idrætsfaciliteter.

 Integrationspolitikken, der blandt andet beskriver kommunens rolle i forhold til at styrke 

flygtninge og indvandreres aktiviteter og deltagelse i det forpligtende fællesskab.

 Kulturpolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for 

fællesskabsdannelse gennem kulturelle aktiviteter.

 Sundhedspolitikken, der blandt andet beskriver Gentofte Kommunes politik for KRAM-

faktorerne.

 Visionerne ”Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden” og ”Læring uden Grænser”, der 

blandt andet beskriver børns ret til alsidig udvikling, gennem en bred vifte af tilbud, herunder 

fritid- og foreningsliv.

Brugerinddragelse

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune arbejder med at sikre dialog og skabe rum for 

udvikling af folkeoplysningen igennem aktiv repræsentation af oplysningsforbund, foreninger, 

handicaporganisationer, ældresagen og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Valg, sammensætning, konstituering m.v. af Folkeoplysningsudvalget, samt kompetencer delegeret 

til Folkeoplysningsudvalget fremgår af ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget”.



Bagom Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er skabt af borgere og politikere i kommunen. I arbejdet 

med politikken fremkom mange konkrete input og idéer, der danner grundlag for et 

inspirationskatalog, som vil blive anvendt i arbejdet med politikken. Formålet er at bidrage til 

borgernes demokratiforståelse og medborgerskab samt livslange læring.

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gælder frem til og med 2024. 

Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og mål, som er 6-årige.

Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, 

institutioner, oplysningsforbund og borgere uden for foreningerne. Den er et redskab for 

kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at realisere visioner og indsatser. 

HAR DU NYE IDÈER?

Du er som borger eller aktiv i Gentofte Kommune altid velkommen til at indsende nye idéer, 

opfordringer eller forslag, der kan omsætte politikken til konkrete handlinger. 

KONTAKT

Fritid

Gentofte Rådhus

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Email: fritid@gentofte.dk

Telefon: 3998 5011

mailto:fritid@gentofte.dk
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Idékatalog 
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2019-2024

DEMOKRATI OG MEDBORGERSKAB

Målsætning 1: Vi vil øge synligheden af aktiviteter, der skaber fællesskab og involvering inden for 

det folkeoplysende område

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afvikle demokratiforløb om lokalpolitik for og med spejdere

- Afholde foreningsgullasch (fællesspisning på tværs af foreninger)

- Udvikle kommunal digital platform, hvor skoler, klubber, foreninger, borgere, 

selvorganiserede og kommune kan komme i kontakt med hinanden for at øge videndeling 

og tilgængelighed

- Afholde årlig samrådsaften for ledere og medlemmer af oplysningsforbundene

Målsætning 2: Vi vil gøre det nemmere at blive og være frivillig, samt øge anerkendelsen af det 

frivillige arbejde

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afholde årlig hædersaften for frivillige a la mesterskabsaften med årets frivillige leder-pris

- Oprette jobbank for frivillige

- Lave opsamling af incitamenter for at være frivillig, herunder eksempler på hvordan 

foreninger kan motivere til frivilligt arbejde (f.eks. et barn man kommer hurtigere frem på 

en venteliste til en aktivitet, hvis forældrene engagerer sig frivillige i foreningen)

- Fokusere på fastholdelse af ungdomstrænere 

- Lette ansøgningsproceduren for optagelse som folkeoplysende forening

- Afholde flere formaliserede møder mellem kommune og klubber

- Etablere trænertilbud målrettet unge, der ønsker at blive trænere/ledere

- Samle halfordelingerne, så der er én indgang til alle lokaler 

- Opdatere IT søgesystemet for tildeling af faciliteter

- Revidere Gentofteordningen, herunder nedsættelse af tilskudsgivende kontingentsats

- Tematisere puljemidlerne (f.eks. puljemidler der går til sundhedspolitiske formål)

MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET

Målsætning 1: Vi vil skabe miljøer, hvor der er plads til alle uanset evner og behov 



Idéer til konkrete indsatser:

- Forbedre børn og unges mulighed for at være medlem af flere foreninger, og dermed skabe 

et bredere fundament samt lette aktivitetsskift i ungdomsårene

- Udvikle fleksible organisationsformer henvendt til unge

- Definere de selvorganiserede grupper, og kortlægning af hvem de er 

- Understøtte etableringen af selvorganiserede grupper 

- Støtte initiativer fra selvorganiserede gennem bl.a. puljemidler

- Øge tilgængeligheden ved arrangementer og aktiviteter

- Opsætte teleslynger i de store fritidsfaciliteter

- Tilbyde hjælp til transport til arrangementer og aktiviteter

Målsætning 2: Vi vil øge deltagelsen af borgergrupper, som er underrepræsenteret i vores 

fritidsmiljøer

Idéer til konkrete indsatser: 

- Undersøge økonomien med henblik på afskaffelse af 25års-reglen

- Indføre medlemstilskud til 65+

- Indføre medlemstilskud til nye borgere med indvandreydelser

- Udvikle et tværkommunalt samarbejde omkring støtte til mindrebemidlede 

fritidsmedlemmer, som er bosiddende i andre kommuner (fritidspas på tværs af kommuner)

- Etablere flere uforpligtende tilbud for at aktivere ”nye” idrætsaktive

- Udvikle fleksible tilbud målrettet unge

- Styrke overgangen fra elite til hyggesport i ungdomsårene

- Regulere oplysningsforbundenes budgetter, så de følger prisudviklingen

- Reducere kontingentet til medlemmer, der påtager sig rollen som støtteperson for andre 

medlemmer (integration, handicap etc.) 

NYSKABELSE OG SAMARBEJDE

Målsætning 1: Vi vil etablere nye former for organiseringer, samarbejder og partnerskaber inden for 

det folkeoplysende område

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afholde årlig foreningsmesse/partnerskabsaften

- Styrke samarbejdet mellem skoler, kommune, foreninger og forbund i forhold til brug af 

lokaler/faciliteter (herunder koordinering af kalendere)

- Udvikle model for udlån/udleje af egne lokaler til andre foreninger/forbund

- Beskrive nogle klare regler/rammer med henblik på at dele klubrum på tværs af klubber



Målsætning 2: Vi vil etablere og forankre nye aktiviteter, der øger alsidigheden i vores fritidstilbud

Idéer til konkrete indsatser: 

- Afsætte kommunale midler til udvikling af partnerskaber omkring nye indsatser, samt 

ressourcer til facilitering heraf

- Udvikle et samarbejde på tværs skoler og foreninger internt i Gentofte Kommune såvel som 

tværkommunalt, om indsatser og best practice ift. overgangen fra barn til ung 

- Etablerer samarbejder, der sikrer at alle borgere der har været i et genoptræningsforløb 

sættes i forbindelse med en forening

- Etablere et samarbejde mellem handicaporganisationer, kommune og foreninger/forbund 

om inklusion af borgere med handicap i almene tilbud

- Understøtte foreningerne i at tilbyde firmaidrætsaktiviteter 

- Skabe bedre adgang for ældre og handicappede til sundhedsprogrammer mv. i et 

samarbejde mellem handicaporganisationer, ældresag og kommune (hjælp-til-

selvhjælpsinitiativ)

- Udvikle en facilitetskoordinator-rolle, som understøtter nye aktiviteter

- Stille lokaler til rådighed for foreninger og oplysningsforbund i dagstimerne

- Etablere toiletter ved Ermelundssletten for at muliggøre spejderlejre

- Etablere et ”Aftenskolernes hus” – en facilitet for oplysningsforbund

- Åbne flere køkkener til oplysningsforbund/foreninger til brug i dagstimerne

- Etablere en vandlegeplads

- Etablere en indendørsfacilitet, der understøtter de ”små” aktiviteter (a la Hafniahallen)

- Etablere BKO’er på skolerne, i samarbejde med foreningerne 

- Etablere rolig-zoner i faciliteterne

- Etablere flere anlæg for at få plads til flere børn (flere og bedre – ikke multi)

Målsætning 3: Vi vil videreudvikle kommunikationen mellem alle parter

Idéer til konkrete indsatser: 

- Samle en oversigt over adgangsforhold til fritidsfaciliteter på kommunens hjemmeside (dels 

for at forbedre informationsniveauet til borgere med handicap, dels for at skabe grundlag 

for prioritering af fremtidige forbedringer)

- Etablere digitalt mødested for nye ideer 

- Styrke kommunikationen mellem bruger, facilitetsudvalg og skole

- Udvikle en model for lettere afmelding af ubenyttet tid i faciliteterne

- Samle en oversigt på kommunens hjemmeside over faciliteter, aktiviteter i den enkelte 

facilitet samt inspiration til øvelser/aktiviteter målrettet både selvorganiserede, foreninger 

og forbund

- Synliggøre kriterier for tildeling af faciliteter f.eks. på Gentofte Kommunes hjemmeside
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Indledning
Siden Gentofte Kommune i 2005 vedtog sin første idræts- og bevægelsespolitik har der været stor politisk opbakning til at udvikle nye og opgradere eller renovere 
eksisterende faciliteter. Blandt andet er der etableret mere end 30 nye idrætsfaciliteter, som sammen med de ældre Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for, at vi i 
Gentofte har mulighed for at give borgene adgang til en sund og aktiv fritid.

Fremover skal en facilitetsstrategi sætte retning for arbejdet med at skabe gode rammer, der inviterer til bevægelse og fællesskab. Idrætsfaciliteterne, naturen og byens 
rum skal inspirere og skabe muligheder for bevægelse for oplysningsforbund, foreninger, institutioner og kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne og bidrage 
til mangfoldige aktiviteter af høj kvalitet. Facilitetsstrategien skal sikre en hensigtsmæssig planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteterne, så de mange positive effekter af 
idræt udnyttes bedst muligt. Faciliteterne skal kunne rumme træning, konkurrence og sociale fællesskaber for både foreningslivet og borgere uden for foreningslivet.

Tre ud af fire borgerne i Gentofte Kommune er idræts- eller motionsaktive. Det gør Gentofte til en af de mest idrætsaktive kommuner i Danmark, og det betyder, at vi er 
mange om at skulle dele faciliteterne. Det er derfor vigtigt, at vi kontinuert prioriterer at udvikle faciliteterne og undersøger, hvordan vi kan bruge dem bedst muligt. Det er 
derfor vigtigt, at vi har en særskilt facilitetsstrategi. 

Facilitetsstrategien er et redskab til at understøtte Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitiks vision: ”Vi er fælles om at skabe bevægelsesglæde for alle. Sammen 
arbejder vi for et levende, ambitiøst og mangfoldigt idrætsliv i gode rammer”. Dertil kommer at facilitetsstrategien også vil understøtte Gentoftes status som 
Visionskommune og samarbejde med Danmarks Idræts Forbund (DIF) og DGI, hvor vi har mål om at øge antallet af borgere, der er medlemmer af foreninger og antallet af 
fysisk aktive borgere uden for foreningerne.

Facilitetsstrategien har primært fokus på udvikling, drift og optimering af brugen af kommunens idrætsfaciliteter. Sekundært ønsker vi med strategien at gøre opmærksom 
på mulighederne for brug af naturen og byens rum til fysisk aktivitet.

Proces
Facilitetsstrategien har dels udgangspunkt i idræts- og bevægelsespolitikken, hvor der i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde blev afholdt arbejdsgruppemøder med 
idrætsfaciliteter som tema. Overvejelserne fra arbejdsgruppemøderne fik sin plads i den endelige udformning af idræts- og bevægelsespolitikken, og det blev besluttet at 
en egentlig facilitetsstrategi skulle udvikles. Desuden har idrættens analyseinstitut (IDAN) og Syddansk Universitet (SDU) gennemført en landsdækkende undersøgelse af 
booking, brug, brugertilfredshed og standen af idrætsfaciliteter, hvor Gentofte er en af de kommuner, der er blevet undersøgt. På baggrund af den samlede viden 
forberedtes i samarbejde med DIF et facilitetsseminar med følgende overskrifter: Indendørs faciliteter, udendørs faciliteter, naturen og byens rum. På seminaret deltog lidt 
mere end 50 borgere, herunder repræsentanter fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG), foreningsrepræsentanter, borgere med interesse for 
idrætsfaciliteter uden for foreninger, interne fagpersoner fra kommunen samt en facilitator fra DIF.  Seminaret blev arrangeret og faciliteret af Idræt- og Fritidsafdelingen i 
Gentofte Kommune.

De mange forslag, der fremkom ved seminaret er derefter blevet bearbejdet af en arbejdsgruppe i Idræt og Fritid og siden blevet forlagt til drøftelse i Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalget. Efter første fremlæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget er forslaget blevet sendt i høring blandt deltagerne fra seminaret samt i 
Folkeoplysningsudvalget.
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Opbygning af strategien
Facilitetsstrategien er opbygget med fokus på fire områder.

Adgang og kapacitetsudnyttelse 

Synliggørelse og formidling 

Fleksibilitet og alsidig brug 

Kvalitet og tilgængelighed 

Under hvert indsatsområde er der et oversigtsskema med målsætninger, indsatser og ansvarlig. Flere af indsatserne vil kunne indfri flere af målsætningerne, men de står 
beskrevet under det indsatsområder, som de primært vil kunne være med til at indfri. ”Ansvarlig” i oversigtsskemaet angiver, hvem der har ansvaret for at sætte aktiviteten 
i værk – ikke nødvendigvis at bære det økonomiske ansvar.

Facilitetsstrategien følger fremover tidsmæssigt idræts- og bevægelsespolitikken og vil løbende bliver evalueret og justeret sammen med denne.

Sammenspil med borgere og øvrige politikområder
Facilitetsstrategien indgår som en del af de sammenhængende indsatser i kommunen, og løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsområderne. Udover kommunens 
idræts- og bevægelsespolitik, sker implementeringen i et tæt samspil med særligt Folkeoplysningspolitikken og Sundhedspolitikken, samt de kommende opgaveudvalg; ’En 
times motion’ og ’Det grønne Gentofte’. 

I forbindelse med implementeringen vil forskellige borgerrepræsentanter løbende blive inviteret til at indgå i arbejdet. 
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1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Øge udnyttelsesgraden i
indendørsfaciliteterne

Indføre digitale løsninger til måling af antal aktive i faciliteten. Fritid

Øge synligheden af ledig kapacitet. Fritid

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider. Fritid

Lette adgangen til faciliteterne og åbne
op for nye brugergrupper

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter. Fritid

Lette adgangen for kommercielle aktører i forbindelse med ledige tider. Fritid

Indføre åbne haltider i flere faciliteter. Fritid

Understøtte foreningerne i at udnytte
kapaciteten bedst muligt

Fortsat udvikle foreningsportalen. Fritid

Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne. Fritid

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten. Fritid
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2. Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger skal fremme gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere 

uanset organisationsform.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder
og kapacitet

Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter. Fritid

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen. Fritid /
Park og Vej /

Gentofte
Ejendomme

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger. Fritid / Skole

Synliggøre mulighederne for bevægelse
i naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne. Fritid

Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter. Park og Vej /
Fritid

Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører. Park og Vej
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3. Fleksibilitet og alsidig brug 
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og opfordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere brugergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal motivere til bevægelse.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Understøtte flerfunktionalitet i
kommunens idrætsfaciliteter, så de
rummer både den organiserede
foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede
udøvere og anderledes organiserede
bevægelsesaktiviteter

Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge
aktivitetsmængde og -niveau.

Fritid /
Park og Vej
/ Gentofte

Ejendomme

Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter. Fritid /
Park og Vej
/ Gentofte

Ejendomme

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne. Fritid

Skabe sociale samlingssteder i 
forbindelse med kommunens 
knudepunkter for bevægelse

Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn og unge i forbindelse med
idrætsfaciliteter.

Fritid

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge
hvilke eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.

Fritid

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde. Fritid

Understøtte, at naturen og byens rum 
indbyder til bevægelse

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner. Park og Vej
/ Fritid

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum
derefter.

Park og Vej
/ Fritid

Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og aktivitetszoner. Park og Vej
/ Fritid
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4. Kvalitet og tilgængelighed 

Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil Indsats Prioritet Ansvarlig

Sikre nem tilgængelighed i
idrætsfaciliteterne for personer med
handicaps

Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter. Fritid /
Park og Vej /

Gentofte
Ejendomme

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter. Gentofte
Ejendomme

Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med
handicaps.

Park og Vej

Sikre gode standarder for rengøring,
renovering og vedligeholdelse i
idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen. Park og Vej

Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne. Gentofte
Ejendomme/

Fritid

Sikre at borgerne oplever et godt
serviceniveau

Undersøge brugertilfredsheden Fritid
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Indledning
Med udgangspunkt i facilitetsstrategien er alle brugernes ideer til indsatser samlet i nedenstående. Oversigten skal ses som et idekatalog med mulige indsatser under 

facilitetsstrategiens indsatsområder, og ikke som en endelig liste af forventede tiltag. 

Facilitetsstrategien er bygget op om fire overordnede områder, for hvilke der er formuleret målsætninger samt prioriterede indsatser: 

1. Adgang og kapacitetsudnyttelse
2. Synliggørelse og formidling
3. Fleksibilitet og alsidig brug
4. Kvalitet og tilgængelighed
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1. Adgang og kapacitetsudnyttelse 
Kapaciteten i idrætsfaciliteterne skal udnyttes bedst muligt
Gentofte Kommune vil løbende sammen med borgerne nytænke mulighederne for at udnytte idrætsfaciliteter og klubhuse samt naturen og byens rum bedst muligt.

Vi vil Indsats

Øge udnyttelsesgraden i
indendørsfaciliteterne

Indføre digitale løsninger til måling af antal brugere i faciliteten.
- Opsætning af videokameraer til digital monitorering i idrætshallerne.

Øge synligheden af ledig kapacitet.
- Infoskærme i hallerne, som viser ledige tider.
- Kortlægge skolehallernes ledige tider i dagtimerne.
- Forbedre samarbejdet mellem skolerne og idrætten om brug af

faciliteterne.

Indføre incitamenter for afmelding af uudnyttede tider.
- Udvikle et system, som skaber incitament for at afmelde ubenyttede tider,

og som samtidig gør det nemt for den enkelte træner at afmelde tiden.

Lette adgangen til faciliteterne og åbne
op for nye brugergrupper

Undersøge mulighederne for færre lukkedage for de udendørs faciliteter.

Lette adgangen for kommercielle aktører i forbindelse med ledige tider.
- Udvikle et system, som gør det muligt for kommercielle aktører at købe

ledige tider indendørs og udendørs.

Indføre åbne haltider i flere faciliteter.
- Evaluere erfaringerne med at bruge wannasport samt udvide ordningen til

flere faciliteter.
- Undersøge muligheden for at integrere foreningsportalen med

wannasport.

Understøtte foreningerne i at udnytte
kapaciteten bedst muligt

Fortsat udvikle foreningsportalen.
- Implementere alle faciliteter i foreningsportalen.
- Øge brugervenligheden.
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Motivere foreningerne til at afvikle flere aktiviteter uden for højsæsonerne.

Understøtte en træningskultur, som bidrager til optimal udnyttelse af kapaciteten.
- Afvikle flere arrangementer, hvor foreninger mødes og kan skabe gode

relationer og samarbejde på tværs.
- Motivere foreningerne til at tilbyde kortere forløb uden for højsæsonerne.
- Forbedre mulighederne for opvarmning udenfor banen.
- Optegne mindre baner til børn og træningsbrug.

2. Synliggørelse og formidling 

Digitale løsninger skal fremmer gennemsigtighed, fleksibilitet og alsidig brug af faciliteter
Gentofte Kommune vil styrke synligheden af idrætsfaciliteterne samt formidlingen af de aktivitetsmuligheder, de tilbyder. Faciliteterne skal være kendte af alle borgere

uanset organisationsform.

Vi vil Indsats

Forbedre kendskabet til kommunens
idrætsfaciliteter samt disses muligheder
og kapacitet

Øge synligheden af aktiviteter og muligheder på de enkelte faciliteter.
- Etablere infoskærme på alle faciliteter.

Skabe en fælles oversigt over samtlige idrætsfaciliteter i kommunen.
- Etablere digital platform med overblik over faciliteterne, kontaktpersoner

og aktivitetsmuligheder samt med inspiration til brugen af den enkelte
facilitet, herunder idrætsanlæg samt faciliteter i naturen og byens rum.

- Tydeliggøre fordelingsprincipper overfor de konkrete brugere af
idrætsanlæg.

Øget aktivitetssamarbejde mellem skoler og foreninger.
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- Aktivitetsforløb, hvor foreningerne introducerer nye aktiviteter i skolernes
faciliteter.

Synliggøre mulighederne for bevægelse
i naturen og byens rum for alle

Afvikle åbne aktiviteter, der øger synligheden omkring faciliteterne.
- Gå- og løbeevents samt guidede ture.

Forbedre den fysiske skiltning af faciliteter.
- Afmærke stier, gang- og løberuter samt tydeliggøre

vedligeholdelsesstandarder for de forskellige typer af stier.
- Opsætte skilte i byrummet, som nudger til mere aktivitet.
- Skilte ved faciliteter, som inspirerer til brug af andre lignende faciliteter.

Styrke samarbejdet på tværs af naturens aktører.
- Etablere et forum på tværs af aktører fra naturens faciliteter, som sammen

kan udvikle nye muligheder for bevægelse.

3. Fleksibilitet og alsidig brug 
Idrætsfaciliteterne, naturen og byens rum skal være fleksible og fordre til alsidig brug
Gentofte Kommune vil være i dialog med idrætsforeninger, oplysningsforbund, kommercielle aktører og borgere uden for foreningerne for at understøtte behov og
tendenser, og sammen skabe de bedste muligheder for borgerne. Vi ønsker, at idrætsfaciliteterne skal kunne tilgås mere fleksibelt af flere borgergrupper, ligesom naturen
og byens rum i højere grad skal indbyde til bevægelse.

Vi vil Indsats

Understøtte flerfunktionalitet i
kommunens idrætsfaciliteter, så de
rummer både den organiserede
foreningsidræts behov og
udviklingspotentiale samt er fleksibelt
tilgængelige for selvorganiserede

Kortlægge mulighederne for at udvikle eksisterende faciliteter til at kunne øge
aktivitetsmængde og -niveau.

- Eksempelvis klatrevæg, streger til minihåndbold, flere basketkurve etc.
- Opsætte lys ved flere udendørs faciliteter, fx skolernes multibaner.
- Etablere træningsfaciliteter omkring eksisterende faciliteter.
- Udvide adgangen til nuværende BKO Charlottenlund Fort for gymnasierne.
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udøvere og anderledes organiserede
bevægelsesaktiviteter

Kortlægge mulighederne for nye fleksibelt anlagte faciliteter.
- Eksempelvis kunstgræs på tennisbaner og havneområder om vinteren,

firmaparkeringspladser udenfor arbejdstid, vandafledningsbassiner etc.

Forbedre mulighederne for nye idrætter for at få adgang til faciliteterne.

Skabe sociale samlingssteder i 
forbindelse med kommunens 
knudepunkter for bevægelse

Etablere sociale opholdssteder målrettet familier, børn og unge i forbindelse med
idrætsfaciliteter.

- Forbedre mulighederne for bespisning i Gentofte Sportspark.

Kortlægge behov og brugsmønstre i forbindelse med klubhuse samt undersøge
hvilke eksisterende faciliteter, der kan egne sig til klubhusbrug.

Udvikle klubhusfællesskaber og belønne det gode klubhussamarbejde.

Understøtte, at naturen og byens rum 
indbyder til bevægelse

Forbedre muligheden for aktiv transport til skoler og institutioner.
- Øget sikkerhed.
- Inspirerende bevægelsespits på vejen.

Kortlægge ønsker og behov for faciliteter samt udvikle nye bevægelsesrum
derefter.

- Etablere flere BKO’er i naturen a la Charlottenlund Fort.
- Opsætte lockers (opbevaringsmuligheder) samt sociale opholdssteder ved

bevægelsesknudepunkter.
- Opsætte geocaching med historieformidling rundt på stierne.
- Forbedre legepladserne, så de både målretter sig børn og voksne.
- Etablere shelter i Ermelunden.
- Forbedre sikkerheden ved at etablere lys og hjertestartere mv.

Skabe synergi mellem traditionelle faciliteter, løberuter og BKO’er.
- Motivere aktører til at lave aktiviteter på tværs af faciliteterne.
- Forbedre skiltningen på tværs af faciliteterne.
- Etablere løbeløjpe med lys i Gentofte Sportspark, med 2-3 stationer med

udstyr til træning med egen vægt, evt. i sammenhæng med sti omkring
Gentofte Sø.
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- Synliggøre regler og guidelines, som bidrager til god adfærd og gensidig
respekt.

4. Kvalitet og tilgængelighed 

Idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved høj kvalitet og let tilgængelighed for alle borgere
Gentofte Kommune vil have idrætsfaciliteter af højeste kvalitet både når det gælder vedligeholdelse, rengøring, service og tilgængelighed. Idrætsfaciliteterne skal på den
måde skabe rammer, der motiverer til aktivitet og deltagelse.

Vi vil Indsats

Sikre nem tilgængelighed i
idrætsfaciliteterne for personer med
handicaps

Udvikle digitalt overblik over adgangsforhold til idrætsfaciliteter.

Forbedre tilgængeligheden i eksisterende faciliteter.
- Prioritere kommende forbedringer ud fra overblikket over adgangsforhold.
- Opsætte teleslynger i de store idrætsfaciliteter.

Styrke tilgængeligheden til faciliteter i naturen og byens rum for personer med
handicaps.

- Udvikle ordning med gåvenner.

Sikre gode standarder for rengøring,
renovering og vedligeholdelse i
idrætsfaciliteterne

Styrke fællesskabet omkring brug og vedligeholdelse af naturen.
- Etablere arbejdsgruppe på tværs af aktører – Gentofte Kommune, borgere, 

Naturstyrelsen, Slots- og ejendomsstyrelsen, som iværksætter forskellige 
initiativer for at vedligeholde naturen og samtidig skabe mere aktivitet i 
naturens rum, herunder affaldsindsamlingsdage.

Tilpasse rengøringen den øgede udnyttelse af faciliteterne.
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Sikre at brugerne oplever et godt
serviceniveau

Undersøge brugertilfredsheden.
- Gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i idrætsfaciliteterne.
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Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år  

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Gentofte Kommune.  

Gentofte-ordningen  

 Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter den 20. september 2001  
 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. oktober 2001.  
 Vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2001.  
 Øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i Folkeoplysningsudvalget.  
 Øvre grænse udbetaling af medlemstilskud vedtaget 9. marts 2011 i Kultur- og Fritidsudvalget. 
 Nedre grænse for aktive medlemmers minimale kontingentbetaling i forhold til at indgå i 

fordelingen af medlemstilskud fastsættes til 75 kr. 

 

Årets handlingsplan for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:   

 15. marts - Frist for søgning af kommunale lokaler for kommende sæson som er medio august til 
medio juni i Foreningsportalen  

 1. april - Frist for søgning af medlemstilskud jfr. Gentofte-ordningen i Foreningsportalen  
 1. april - Frist for søgning af lokaletilskud for seneste regnskabsår søges i Foreningsportalen  
 1. maj - Tilsagn om lån af kommunale lokaler ses i Foreningsportalen 
 1. juni - Medlemstilskud iht. Gentofte-ordningen udbetales  
 1. juni - 1. september - Lokaletilskud iht. Folkeoplysningsloven udbetales  

Regler for ydelse af støtte til aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven i Gentofte Kommune  

Gennem tilskud fra Gentofte-ordningen ønsker Gentofte Kommunalbestyrelse med udgangspunkt i 
aktiviteten og i det forpligtende fællesskab  

 at styrke folkeoplysningen i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og dermed 
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet  

 at sikre foreningerne en økonomisk ramme, som giver mulighed for at tilbyde et bredt udbud af 
fritidsaktiviteter til børn og unge under 25 år  

 at tilstræbe et højt kvalitetsniveau i fritidsaktiviteterne gennem tilskud til leder- og 
instruktøruddannelse  

 at sikre at de enkelte foreninger får anvist egnede, ledige kommunale lokaler og udendørs anlæg til 
rådighed for foreningernes aktiviteter  

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende 
børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.  

Foreninger som ønsker at få anvist egnede ledige kommunale lokaler, skal være godkendt efter 
Folkeoplysningslovens bestemmelser samt nedenstående krav vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 
Gentofte Kommune. 



Tilskud i henhold til Gentofte-ordningen ydes til frivillige folkeoplysende foreninger, som er 
hjemmehørende i Gentofte Kommune og driver deres aktiviteter herfra.  

Foreningen skal:  

1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,  
2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,  
3. have en bestyrelse  
4. have et retvisende budget 
5. være demokratisk opbygget  
6. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer  
7. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål  
8. være hjemmehørende i Gentofte Kommune  
9. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig  

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen har en sådan tilknytning til 
Gentofte Kommune, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende i kommunen.  

Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven.  

Endvidere skal foreningen give deltagerne eller medlemmerne indflydelse på foreningens ledelse.  

Et eventuelt overskud ved foreningens virksomhed må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og den må 
ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.  

Ordningens midler fordeles en gang årligt til nedenstående formål: 

 Tilskud til foreningerne under gruppe 1:  
Tilskud til foreninger, der primært har aktiviteter i tilknytning til privatskoler m.m. 

 Tilskud til foreninger under gruppe 2:  
Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger 

 Tilskud til lederuddannelse  
 Tilskud til interesseorganisationerne Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 

(SIG) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte Kommune (BUS)  

Støtte til foreninger 

Foreninger vil efter nedenstående regler kunne opnå tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.  

Støtteberettigede foreninger  

Støtteberettigede er foreninger, der afholder aktiviteter for børn og unge og gennem disse aktiviteter giver 
børn og unge i Gentofte Kommune mulighed for interessebetonet kammeratligt samvær i deres fritid.  

Foreninger med aktiviteter, der kan karakteriseres som fritids- og ungdomsklubvirksomhed eller som kan 
opnå væsentlig støtte efter andre ordninger, er ikke støtteberettigede.  

Foreningen skal have fast tilhørsforhold til Gentofte Kommune  



Støtteberettigede foreninger skal være hjemmehørende i Gentofte Kommune.  

Tilhørsforholdet skal fremgå af den enkelte forenings vedtægter og ved den geografiske placering af dens 
primære aktiviteter.  

Foreningens aktiviteter skal stå åben for alle børn og unge under 25 år inden for de begrænsninger 
aktiviteterne i sig selv frembyder.  

Det vil sige, at alle støtteberettigede foreninger skal offentliggøres på kommunens hjemmeside under 
foreningsoversigten og Foreningsportalen. 

Støtteberettigede foreningers vedtægter skal have bestemmelser om generalforsamling, valg af bestyrelse, 
regnskab og revision, og der må ikke være begrænsninger i medlemmernes indflydelse på foreningens 
ledelse.  

En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:  

1. Foreningens formål  
2. Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer  
3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor  
4. Foreningens hjemsted  
5. Betingelser for medlemskab  
6. Tegningsret for foreningen  
7. Procedure for vedtægtsændringer  
8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør  

Gruppe 1  

Hvert år afsættes en pulje som fordeles til foreninger, der er forbeholdt aktiviteter på privatskoler og 
lignende. 

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning fordeles puljen imellem de indkomne ansøgninger fra 
foreningerne i forhold til indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i det seneste regnskabsår. 

Gruppe 2  

Hvert år afsættes en pulje som fordeles til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger, der ikke 
er nævnt i gruppe 1. 

Gruppe 2 foreninger modtager et grundtilskud på 36 kr. pr. medlem under 25 år.  

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning fordeles den resterende pulje imellem de indkomne 
ansøgninger fra foreningerne i forhold til indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i det seneste 
regnskabsår. 

Foreninger indgår kun i fordelingen, når aktive medlemmers kontingentbetaling er på mindst 75 kr. pr. år.  

Foreninger, der afholder aktiviteter for unge med handicap, indgår i fordelingen med det tredobbelte af 
kontingentindbetalingen for deltagere med handicap uanset alder.  



Øvre grænse for medlemstilskud 

Den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. medlem under 25 år under Gentofte-ordningens gruppe 
2 fastsættes til 750 kr. 

Ansøgning 

Ansøgningsskemaer udsendes automatisk medio januar hvert år til de foreninger, der modtog tilskud året 
før.  

Ansøgning indsendes til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.  

Frist for indsendelse af ansøgning om støtte meddeles offentligt.  

Ansøgningen skal være modtaget rettidigt for at kunne indgå i tildelingen af tilskud.  

Foreningen skal, sammen med ansøgningerne, indsende: 

 senest reviderede regnskab underskrevet af den samlede bestyrelse. Regnskabet skal indeholde det 
udbetalte tilskud, der er modtaget året før. Regnskabet skal indeholde revisors påtegning i henhold 
til kommunens instruktion.  

 Oplysning om evt. ændringer i foreningens vedtægter. 

 Oplysning om sammensætning af bestyrelsen.  

 Referat af seneste generalforsamling.  

Regnskab  

Der skal aflægges regnskab for modtagne tilskud, herunder dokumentation for antallet af medlemmer og 
deres kontingentindbetaling.  

Foreningerne skal i deres regnskab have anført hvor meget, der er indbetalt i kontingent for medlemmer 
under 25 år. Dette skal være en separat post under kontingentindbetalinger i regnskabet.  

Tilskud, der ikke er anvendt som ansøgt, skal tilbagebetales.  

Foreningen, der netop er blevet optaget under Gentofte-ordningen, skal de 2 første år, de modtager støtte, 
indsende en årlig beretning om deres foreningsaktiviteter og foreningsvirksomhed.  

Udbetaling  

Tilskuddet ydes for et år ad gangen.  

Udbetaling finder sted, snarest efter at forvaltningen har behandlet indkomne ansøgninger efter 
folkeoplysningsudvalget retningslinjer, dog senest den 1. juni.  

Tilskud til interesseorganisationer – SIG og BUS  



De støtteberettigede foreningers lokale interesseorganisationer - SIG og BUS - skal for at være 
tilskudsberettigede virke til fremme for samarbejdet mellem foreningerne og Gentofte Kommune. 
Organisationerne skal desuden være repræsentative for de støtteberettigede foreninger.  

Støtte til uddannelse  

Støtteberettigede foreninger vil kunne opnå tilskud til uddannelse af ulønnede ledere.  

Idrætsforeninger og andre foreninger kan søge efter nedenstående regler.  

For at komme i betragtning med hensyn til tilskud, må den pågældende være leder i en ungdoms- eller 
idrætsforening eller anses for et lederemne.  

Forvaltningen vurderer ikke nødvendigheden for en leder i at komme på kursus, men overlader denne 
afgørelse til formanden eller kassereren.  

Formand eller kasserer skal således underskrive ansøgningen.  

Desuden skal nedenstående betingelser være opfyldt:  

 Tilskud ydes kun til kurser afholdt inden for landets grænser.  

Ansøgningen skal fremsendes og forvaltningen skal have givet tilsagn inden kursets afholdelse.  

Hvis ansøgningen modtages efter kursets afholdelse, gives der afslag.  

Der skal på ansøgningen være oplyst dato for kurset, kursets emne, hvor det finder sted samt oplysning om 
navn på personer, der skal deltage.  

Tilskuddet udbetales først efter at vedkommende kursus er afholdt mod fremlæggelse af dokumentation 
for kursusafgift samt befordringsudgifter.  

Hvis dokumentationen ikke er fremsendt senest første måned efter kursets afholdelse bortfalder 
tilskuddet.  

Tilskuddet udbetales til foreningen.  

Tilskud til spejdergrupper 

Tilskud til spejdergrupperne administreres af BUS. 

Ansøgninger om tilskud fra disse grupper sendes således til gruppens nærmeste BUS-repræsentant og 
forvaltningen udbetaler herefter tilskud til lederuddannelse på foranledning af en opgørelse fra BUS.  

De overordnede regler for tilskud til lederuddannelse for spejderorganisationer er de samme som for 
idrætsforeninger og andre foreninger.  



Der ydes maksimalt et tilskud på 850,00 kr. for første kursusdag og 500 kr. pr. efterfølgende kursusdag. 
Hver forening kan søge tilskud lige så længe, der endnu er bevilling for det pågældende år, dog kan der 
ydes maksimum 30.000 kr. pr. forening pr. år i tilskud 

Administration  

Disse regler administreres af folkeoplysningsudvalget.  

Ikrafttrædelse  

Disse regler for tilskud har virkning fra den 1. januar 2020 og kan til enhver tid ændres efter 
kommunalbestyrelsens vedtagelse.  
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Tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år  

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Gentofte Kommune.  

Gentofte-ordningen  

 Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter den 20. september 2001  
 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. oktober 2001.  
 Vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2001.  
 Øvre grænse for tilskud til lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i Folkeoplysningsudvalget.  
 Øvre grænse udbetaling af medlemstilskud vedtagervedtaget 9. marts 2011 i Kultur- og 

Fritidsudvalget.  
 ØvreNedre grænse for tilskudaktive medlemmers minimale kontingentbetaling i forhold til 

lederuddannelse vedtaget 8. december 2009 i Folkeoplysningsudvalget. Øvre grænse 
udbetalingat indgå i fordelingen af medlemstilskud vedtager 9. marts 2011 i Kultur- og 
Fritidsudvalgetfastsættes til 75 kr. 

 

Årets handlingsplan for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:   

 01.01-31.12  Lokaleansøgning indsendes for perioden 1. sep. indevær. år til 31. maj komm. år  

 01.03 Ansøgning til15. marts - Frist for søgning af kommunale lokaler for kommende sæson som er 
medio august til medio juni i Foreningsportalen  

 1. april - Frist for søgning af medlemstilskud jfr. Gentofte-ordningen indsendesi Foreningsportalen  
 01.03 Ansøgning om 1. april - Frist for søgning af lokaletilskud for regnskabsåret indsendesseneste 

regnskabsår søges i Foreningsportalen  

 Ansøgning om deltagelse i Aktiv Sommer indsendes  

 Tilskud1. maj - Tilsagn om lån af kommunale lokaler ses i Foreningsportalen 
 1. juni - Medlemstilskud iht. Gentofte-ordningen udbetales  

 Tilsagn udsendes om lokaleudlån i perioden 1. sep. indevær. år til 31. maj komm. år.  

 01.05-01.081. juni - 1. september - Lokaletilskud iht. Folkeoplysningsloven udbetales  

 Tilskud til deltagende foreninger i Aktiv Sommer udbetales  
 Ansøgning om deltagelse i Aktivt Efterår indsendes  
 Tilskud til deltagende foreninger i Aktivt Efterår udbetales  
 01.11 Sidste frist for indsendelse af "lokaleseddel" til skolerne – oplysning om igangsætning af 

aktivitet i gymnastiksal  

Regler for ydelse af støtte til aktiviteter i henhold til FolkeoplysninglovenFolkeoplysningsloven i Gentofte 
Kommune  



Gennem tilskud fra Gentofte-ordningen ønsker Gentofte Kommunalbestyrelse med udgangspunkt i 
aktiviteten og i det forpligtende fællesskab  

 at styrke folkeoplysningen i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og dermed 
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet  

 at sikre foreningerne en økonomisk ramme, som giver mulighed for at tilbyde et bredt udbud af 
fritidsaktiviteter til børn og unge under 25 år  

 at tilstræbe et højt kvalitetsniveau i fritidsaktiviteterne gennem tilskud til leder- og 
instruktøruddannelse  

 at sikre at de enkelte foreninger får anvist egnede, ledige offentligekommunale lokaler og udendørs 
anlæg til rådighed for foreningernes aktiviteter  

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende 
børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.  

Frivillige folkeoplysende foreninger,Foreninger som ønsker at få anvist egnede ledige egnede 
offentligekommunale lokaler og anlæg, skal søge sigvære godkendt efter vedlagte retningslinier. 
Folkeoplysningslovens bestemmelser samt nedenstående krav vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 
Gentofte Kommune. 

Tilskud i henhold til Gentofte-ordningen ydes til frivillige folkeoplysende foreninger, som er 
hjemmehørende i Gentofte Kommune og driver deres aktiviteter herfra.  

Foreningen skal:  

1. have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten,  
2. tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven,  
3. have en bestyrelse  
4. have et retvisende budget 
4.5. være demokratisk opbygget  
5.6. bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer  
6.7. som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål  
7.8. være hjemmehørende i Gentofte Kommune  
8.9. have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig  

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen har en sådan tilknytning til 
Gentofte Kommune, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende i kommunen.  

Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven.  

Endvidere skal foreningen give deltagerne eller medlemmerne indflydelse på foreningens ledelse.  

Et eventuelt overskud ved foreningens virksomhed må ikke tilfalde andre end foreningen selv, og den må 
ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.  

Ordningens midler fordeles en gang årligt til nedenstående formål: 



 Tilskud til foreningerne under gruppe 1:  
(Børne- og Ungdomsfilmklubben, Rygård Fritidsforening, Busses Musikskoler og Bernadotteskolens 
Fritidsforening.) Tilskud til foreninger, der primært har aktiviteter i tilknytning til privatskoler m.m. 

 Tilskud til foreninger under gruppe 2:  
(Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger)  

 Tilskud til lederuddannelse  
 Tilskud til interesseorganisationerne Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 

(SIG) og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte Kommune (BUS)  

Støtte til foreninger 

Foreninger vil efter nedenstående regler kunne opnå tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.  

Støtteberettigede foreninger  

Støtteberettigede er foreninger, der afholder aktiviteter for børn og unge og gennem disse aktiviteter giver 
børn og unge i Gentofte Kommune mulighed for interessebetonet kammeratligt samvær i deres fritid.  

Foreninger med aktiviteter, der kan karakteriseres som fritids- og ungdomsklubvirksomhed eller som kan 
opnå væsentlig støtte efter andre ordninger, er ikke støtteberettigede.  

Foreningen skal have fast tilhørsforhold til Gentofte Kommune  

Støtteberettigede foreninger skal være hjemmehørende i Gentofte Kommune.  

Tilhørsforholdet skal fremgå af den enkelte forenings vedtægter og ved den geografiske placering af dens 
primære aktiviteter.  

Foreningens aktiviteter skal stå åben for alle børn og unge under 25 år indenforinden for de begrænsninger 
aktiviteterne i sig selv frembyder.  

Det vil sige, at alle støtteberettigede foreninger skal offentliggøres i på kommunens hjemmeside under 
foreningsoversigten og Foreningsportalen. 

Støtteberettigede foreningers vedtægter skal have bestemmelser om generalforsamling, valg af bestyrelse, 
regnskab og revision, og der må ikke være begrænsninger i medlemmernes indflydelse på foreningens 
ledelse.  

En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:  

1. Foreningens formål  
2. Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer  
3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor  
4. Foreningens hjemsted  
5. Betingelser for medlemskab  
6. Tegningsret for foreningen  
7. Procedure for vedtægtsændringer  
8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør  



Gruppe 1  

Hvert år afsættes en pulje som fordeles til foreningerne: Børne-foreninger, der er forbeholdt aktiviteter på 
privatskoler og Ungdomsfilmklubben, Rygårds fritidsforening, Bernadotteskolens Fritidsforening og Busses 
Musikskole. lignende. 

Folkeoplysningsudvalget fordeler hvert årPå baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning fordeles 
puljen imellem de indkomne ansøgninger fra foreningerne i forhold til tilskuddets størrelse det foregående 
år sammenholdt med antal medlemmer/indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i det seneste 
regnskabsår.   

Gruppe 2  

IdrætsforeningerHvert år afsættes en pulje som fordeles til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre 
foreninger, der ikke er nævnt i gruppe 1. 

Gruppe 2 foreninger modtager et grundtilskud på 36 kr. pr. medlem under 25 år med undtagelse.  

På baggrund af de foreninger der er nævnt i gruppe 1.  

HerefterFolkeoplysningsudvalgets beslutning fordeles den resterende pulje til idrætsforeninger, 
spejdergrupper og andre foreningerimellem de indkomne ansøgninger fra foreningerne i forhold til 
indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i det seneste regnskabsår.  

Foreninger indgår kun i fordelingen, når aktive medlemmers gennemsnitlige kontingentbetaling overstiger 
et mindstebeløber på 200mindst 75 kr. pr. år. Mindstebeløbet reguleres i januar hvert år inden fordelingen 
i overensstemmelse med pris- og omkostningsudviklingen.  

Foreninger, der afholder aktiviteter for handicappedeunge med handicap, indgår i fordelingen med det 
tredobbelte af kontingentindbetalingen for de handicappede deltagere med handicap uanset alder.  

Det gennemsnitlige tilskud pr. medlem under 25 år kan højest udgøre 2/3 af den gennemsnitlige 
kontingentindbetaling for medlemmer under 25 år i den enkelte forening.  

Øvre grænse for medlemstilskud 

For udbetaling fra 2012 sættes denDen øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. medlem under 25 år 
under Gentofte-ordningens gruppe 2 fastsættes til 750 kr. 

Ansøgning 

Ansøgningsskemaer udsendes automatisk medio januar hvert år til de foreninger, der modtog tilskud året 
før.  

Ansøgning indsendes til Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid ved Fritidsafdelingen.  

Frist for indsendelse af ansøgning om støtte meddeles offentligt.  

Ansøgningen skal være modtaget rettidigt for at kunne indgå i tildelingen af tilskud.  



Foreningen skal, sammen med ansøgningerne, indsende deres seneste : 

 senest reviderede regnskab underskrevet af formand, kasserer og revisor, somden samlede 
bestyrelse. Regnskabet skal indeholde det udbetalte tilskud, der er modtaget året før, oplysning. 
Regnskabet skal indeholde revisors påtegning i henhold til kommunens instruktion.  

 Oplysning om evt. ændringer i foreningens vedtægter samt oplysning. 

 Oplysning om sammensætningensammensætning af bestyrelsen. Revisors påtegning af regnskabet 
er i henhold til kommunens instruktion. 

 Referat af seneste generalforsamling.  

Regnskab  

Der skal aflægges regnskab for modtagne tilskud, herunder dokumentation for antallet af medlemmer og 
deres kontingentindbetaling.  

Foreningerne skal i deres regnskab have anført hvor meget, der er indbetalt i kontingent for medlemmer 
under 25 år. Dette skal være en separat post under kontingentindbetalinger i regnskabet.  

Tilskud, der ikke er anvendt som ansøgt, skal tilbagebetales.  

Foreningen, der netop er blevet optaget under Gentofte-ordningen, skal de 2 første år, de modtager støtte, 
indsende en årlig beretning om deres foreningsaktiviteter og foreningsvirksomhed.  

Udbetaling  

Tilskuddet ydes for et år ad gangen.  

Udbetaling finder sted, snarest efter at forvaltningen har behandlet indkomne ansøgninger efter 
folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningerneretningslinjer, dog senest den 1. majjuni.  

Tilskud til interesseorganisationer – SIG og BUS  

De støtteberettigede foreningers lokale interesseorganisationer - SIG (Sammenslutningen af 
idrætsforeninger i Gentofte Kommune) BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte 
Kommune -)og BUS - skal for at være tilskudsberettigede virke til fremme for samarbejdet mellem 
foreningerne og Gentofte Kommune. Organisationerne skal desuden være repræsentative for de 
støtteberettigede foreninger.  

Støtte til uddannelse  

Støtteberettigede foreninger vil kunne opnå tilskud til uddannelse af ulønnede ledere.  

Idrætsforeninger og andre foreninger kan søge efter nedenstående regler.  

For at komme i betragtning med hensyn til tilskud, må den pågældende være leder være i en ungdoms- 
eller idrætsforening eller anses for et lederemne.  

Forvaltningen vurderer ikke nødvendigheden for en leder i at komme på kursus, men overlader denne 
afgørelse til formanden eller kassereren.  



En af disse personerFormand eller kasserer skal således underskrive ansøgningen.  

Desuden skal nedenstående betingelser være opfyldt:  

 Tilskud ydes kun til kurser afholdt inden for landets grænser.  

Ansøgningen skal fremsendes og forvaltningen skal have givet tilsagn inden kursets afholdelse.  

Hvis ansøgningen modtages efter kursets afholdelse, gives der afslag.  

Der skal på ansøgningen være oplyst dato for kurset, kursets emne, hvor det finder sted samt oplysning om 
navn på personer, der skal deltage.  

Tilskuddet udbetales først efter at vedkommende kursus er afholdt mod fremlæggelse af dokumentation 
for kursusafgift samt befordringsudgifter.  

SåfremtHvis dokumentationen ikke er fremsendt inden 1.senest første måned efter kursets afholdelse 
bortfalder tilskuddet.  

Tilskuddet udbetales til foreningens kasserer.foreningen.  

Tilskud til spejderorganisationernespejdergrupper 

Tilskud til spejdergrupperne administreres af B.U.S. (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i 
Gentofte Kommune). BUS. 

Ansøgninger om tilskud fra disse grupper sendes således til gruppens nærmeste BUS-repræsentant og 
forvaltningen udbetaler herefter tilskud til lederuddannelse på foranledning af en opgørelse fra BUS.  

De overordnede regler for tilskud til lederuddannelse for spejderorganisationer er de samme som for 
idrætsforeninger og andre foreninger.  

Der ydes maksimalt et tilskud på 850,00 kr. for første kursusdag og 500 kr. pr. efterfølgende kursusdag. 
Hver forening kan søge tilskud lige så længe, der endnu er bevilling for det pågældende år, dog kan der 
ydes maksimum 30.000 kr. pr. forening pr. år i tilskud 

Administration  

Disse regler administreres af folkeoplysningsudvalget.  

Ikrafttrædelse  

Disse regler for tilskud har virkning fra den 1. januar 20022020 og kan til enhver tid ændres efter 
kommunalbestyrelsens vedtagelse.  
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