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Side 3

1 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger - møde syv
 
Sags ID: EMN-2021-01009

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har arbejdet med demokrati i de folkeoplysende foreninger og valgt at 
arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget ønsker at have et produkt klar til 
vedtagelse. På det syvende møde arbejdes med temaet ”Hvordan bestyrelser i de folkeoplysende 
foreninger arbejde med demokrati”.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget har på de seneste seks møder diskuteret demokrati i de folkeoplysende 
foreninger og valgte på tredje møde at arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget 
ønsker at have et produkt klar til vedtagelse.

På fjerde møde vedtog udvalget en plan for arbejdet med demokrati i de folkeoplysende
foreninger. På femte møde blev arbejdet med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og 
deres forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”. På sjette møde blev arbejdet med 
medlemsdemokratiet for de voksne medlemmer i de folkeoplysende foreninger. På det syvende 
møde arbejdes med demokrati i de folkeoplysende foreninger på bestyrelsesniveau. 

På baggrund af de udsendte bilag drøfter Folkeoplysningsudvalget spørgsmål til bestyrelserne. 
Der er til punktet vedlagt et bilag til spørgsmål til voksne medlemmer samt til bestyrelsen (bilag 1). 
dette bilag drøftes mhp. på optimering af spørgeskemaet. Der er vedlagt bilag til spørgeskema til 
unge (bilag 2). dette bilag drøftes med henblik på godkendelse.

Til at understøtte dialogen af de to spørgeskemaer, er der vedlagt bilag med de drøftelser, der har 
været i Folkeoplysningsudvalget vedr. spørgsmål til foreningsdemokratiet (bilag 3). 

Det foreslås, at involvere foreningerne i arbejdet med demokrati via et spørgeskema, som kan 
udsendes til foreningerne. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At drøfte, hvordan vi kan arbejde med demokrati i de folkeoplysende foreninger på 
bestyrelsesniveau.

2. At godkende spørgeskema til de unge foreningsmedlemmer. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Bestyrelsen - spørgeskema til demokrati (3810182 - EMN-2021-01009)
2. Bilag 2 Spørgeskema til unge vedr. demokrati (3810181 - EMN-2021-01009)
3. Bilag 3 Spørgeskema til demokrati i de folkeoplysende foreninger (3810183 - EMN-2021-
01009)
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2 (Åben) Udpegning af formand og næstformand for Facilitetsudvalget 2021 - 2022
 
Sags ID: EMN-2021-01145

Resumé
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune skal have udpeget formand og næstformand.
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) indstiller, at Bo Bay udpeges 
som formand og Robert Mikelsons udpeges som næstformand.

Baggrund
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalgets formand og næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for 
en 2-årig periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 
(SIG), der repræsenterer Facilitetsudvalgets medlemmer.
 
SIG indstiller, at Bo Bay, Hellerup Idrætsklub udpeges til formandsposten for facilitetsudvalget i 
perioden 1.1.2021 til 31.12.2022, og at Robert Mikelsons, Gentofte Volley udpeges til 
næstformandsposten i perioden 1.1.2021 til 31.12.2021.
Bo Bay og Robert Mikelsons har fungeret som formand og næstformand fra 1.1.2019 til
medlemmernes tilfredshed.

Vurdering
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at de to foreslåede kandidater vil være et 
godt valg som hhv. formand og næstformand for Facilitetsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

1. At Bo Bay udpeges som formand for facilitetsudvalget fra d. 1.1.2021 til d. 31.12.2022.

2. At Robert Mikelsons udpeges som næstformand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1.2021 til 
31.12.2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Status for foreningslivet under coronapandemien i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2021-01143

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid orienterer Folkeoplysningsudvalget om status for 
foreningslivet i Gentofte Kommune under coronapandemien.

Baggrund



Side 5

Coronapandemien påvirker stadig idrætslivet i Danmark. I Gentofte Kommune har der været lukket 
for indendørs idræt siden begyndelsen af december og udendørs idræt har været begrænset til 
først 10 personer, siden fem personer. Gentofte Kommune har pga. høje smittetal i en periode på 
knap tre uger haft lukket helt for udendørs idræt. Den nuværende nedlukning af indendørs idræt og 
begrænsning på fem personer i udendørs idræt er foreløbig gældende til 28. februar.

I januar og februar gennemføres medlemsregistrering i alle foreningerne i Gentofte Kommune, og 
den umiddelbare vurdering er, at der er sket både store og små forskydninger i medlemstallene 
blandt foreningerne, men at det samlede antal medlemmer er omtrent på samme niveau, som før 
coronapandemiens begyndelse.
Hvorvidt foreningerne er påvirkede økonomisk er endnu ikke klart, og vil blive undersøgt, når 
foreningernes regnskaber er modtaget.

Perioden under coronapandemien har været præget af ekstensiv kommunikation med 
foreningerne, der ofte har spørgsmål om de mange restriktioner og mulighederne for at være 
aktive på kreative måder, uden at overtræde restriktionerne.

Facilitetsudvalget har på et ekstraordinært møde d. 4. februar valgt at anvende samme fordeling af 
træningstider i sæson 2021-2022 som i 2020-2021.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2021-00168

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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