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Side 3

1 (Åben) Fornyet drøftelse af dispensation til FOF København vedr. 
specialundervisningstilbud til elever fra STU NextJob Gentofte 
 
Sags ID: EMN-2016-01037

Resumé
Sagen om den dispensation til FOF København vedr. specialundervisningstilbud til elever fra STU 
NextJob Gentofte, som Folkeoplysningsudvalget den 9. marts 2016 traf beslutning om ved skriftlig 
votering, blev drøftet på ny på Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. april 2016, hvor der opstod 
yderligere spørgsmål, som Folkeoplysningsudvalget ønskede, at forvaltningen undersøgte.
Sagen forelægges hermed til fornyet drøftelse.

Baggrund
Med 7 stemmer for og 2 stemmer imod, 2 undlod at stemme og 1 inhabil vedtog 
Folkeoplysningsudvalget den 9. marts 2016 at meddele dispensation fra folkeoplysningslovens 
åbenhedskriterium til, at FOF København kan afvikle kurser for elever fra STU NexJob Gentofte 
samt dispensation til at lade en institutionspåtegning gælde som handicaperklæring for at kunne 
afvikle undervisningen som specialundervisning.

I forbindelse med den skriftlige votering rejstes der fra flere medlemmer en række spørgsmål, som 
enkelte medlemmer ønskede drøftet på et kommende møde i Folkeoplysningsudvalget.

De rejste spørgsmål blev drøftet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. april 2016, hvor 
udvalget besluttede, at forvaltningen skal undersøge og evt. i hvilket omfang den beslutning, der 
blev taget på folkeoplysningsmødet d. 9. marts 2016 har præcedensskabende virkning. Ydermere 
skal forvaltningen undersøge på hvilket grundlag,
Københavns Kommune har givet dispensation. Det ønskes bekræftet, at der ligger en plan for den 
enkelte unges forløb i relation til STUnextjob.
Det ønskes endvidere undersøgt om STUnextjob rettelig hører under det folkeoplysende område.

Forvaltningens input til drøftelsen heraf fremgår af vedhæftede bilag. 

En repræsentant fra STU NextJob Gentofte er endvidere inviteret til at deltage i mødet for at kunne 
svare på mere detaljerede spørgsmål om elevplaner, undervisningens indhold mv.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget 

At dispensationen til FOF København vedr. specialundervisningstilbud til elever fra STU NextJob 
Gentofte drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag - Fornyet drøftelse af dispensation til specialundervisningstilbud til elever fra STU 
NextJob Gentofte (1183535 - EMN-2016-01037)
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2 (Åben) Ansøgning til Udviklingspuljen, Fritid og Folkeoplysning fra kommende forening 
vedr. vinterbadning på Skovshoved Havn
 
Sags ID: EMN-2016-02149

Resumé
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at aktiviteterne omkring den nye sauna på Skovshoved Havn 
skal forankres i en ny folkeoplysende forening.

Der er overordentlig stor interesse for at blive medlem af foreningen, og mere end 200 reagerede 
således på annoncer i Villabyerne mv., hvor der blev efterspurgt interesserede, som ville medvirke 
til forberedelserne af dannelsen af foreningen, og mere end 60 borgere deltog den 22. juni 2016 i 
et møde i Rådhushallen, hvor en arbejdsgruppe på 9 personer blev valgt til at varetage 
forberedelsesarbejdet.

Gruppen ansøger nu om støtte på 30.000 kr. til udvikling af en digital løsning, som kan håndtere en 
indmeldelsesproces, hvor 500-1.000 mennesker vil ansøge om medlemskab, og det er realistisk, 
at op mod 2.000 vil ansøge om medlemskab i 2016.

Baggrund
Der er i 2016 afsat 100.000 kr. til Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning. Foreninger og 
oplysningsforbund kan søge om støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag. 

Der er 91.500 kr. tilbage i puljen til støtte til udvikling af nye motions- og idrætstiltag.

Der gives ikke tilskud, hvis den ansøgte aktivitet i forvejen er støttet med kommunale tilskud. 

Der ydes højst et tilskud på 30.000 kr. pr. år pr. projekt.

Vurdering
Etableringen af den nye forening vedr. vinterbadning på Skovshoved Havn vil tilvejebringe et 
meget efterspurgt tilbud i den del af kommunen. Etableringen af foreningen understøtter 
kommunens mål om at styrke rammerne for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud 
til borgerne.

Med den interesse der er for at blive medlem af den nye forening, er det vanskeligt at forestille sig 
indmeldelsesprocessen gennemført uden et digitalt indmeldelsessystem, og Kultur, Unge og Fritid 
anbefaler derfor, at ansøgningen imødekommes. 

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At ansøgningen fra arbejdsgruppen vedr. dannelsen af den nye forening vedr. vinterbadning på 
Skovshoved Havn imødekommes.

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag
1. Ansøgning om midler,  Skovshoved Havns vinterbad og sauna (1264746 - EMN-2016-
02149)

3 (Åben) Udpegning af næstformand for Haludvalget 2016
 
Sags ID: EMN-2016-02450

Resumé
Ved mødet i Folkeoplysningsudvalget den 27.4.2016 blev Mads Peter Poulsen valgt som formand 
for Haludvalget. Der skulle også have været valgt næstformand, men da Sammenslutningen af 
Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) endnu ikke havde indstillet en person til posten, blev 
valg af næstformand udsat.

SIG har nu udpeget en kandidat til posten som næstformand i Haludvalget. 

Baggrund
Næstformanden for Haludvalget, Ulrik Hesse trak sig i forbindelse med, at han blev valgt til 
formand for SIG, og folkeoplysningsudvalget skal således udpege en ny næstformand for 
Haludvalget jf. forretningsordenen for Haludvalget. Jf. § 4 skal Haludvalgets formand og 
næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 2-årig periode efter indstilling fra 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) som repræsentant for 
Haludvalgets medlemmer. Det tilstræbes at formand og næstformand vælges forskudt lige/ulige år. 
SIG indstiller, at næstformandsposten besættes Christian Toft af fra Gentofte Svømmeklub. Mads 
Peter Poulsen er valgt til at sidde frem til 31.12.2017, hvorfor Christian Toft indstilles til at sidde til 
31.12.2016.

Vurdering 
Det er Kultur, Unge og Fritids vurdering, at Christian Toft vil være et godt valg som næstformand 
for Haludvalget frem til 31.12.2016.  

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Christian Toft udpeges som næstformand for Haludvalget frem til 31.12.2016

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Styreformer på Idrætsanlæg i Gentofte Kommune, orientering til 
Folkeoplysningsudvalget
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Sags ID: EMN-2016-02600

Resumé
Folkeoplysningsudvalget orienteres om ny styreformer på Idrætsanlæggene i Gentofte Kommune. 
Gentofte Sportspark har siden 1993 haft en selvforvaltningsaftale med Gentofte Kommune. Siden 
1993 er Gentofte Sportspark blevet udbygget og moderniseret. De mange nye faciliteter med nye 
brugere betyder, at selvforvaltningsaftalen ikke længere er tidssvarende. Kildeskovshallen har 
siden tilblivelsen i 1969 været drevet i en kommunalstyret driftsform. Kultur, Unge og Fritid har i 
samarbejde med brugerne på de to anlæg afholdt tre møder og diskuteret styreformen for de to 
anlæg. Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har besluttet 
at sammenlægge Kildeskovshallen og Gentofte Sportsparks til en fællers administrativ enhed. 

Baggrund
Selvforvaltningsaftalen for Gentofte Stadion blev indgået 9. marts 1993. Samtidig med indgåelse af 
Selvforvaltningsaftalen blev der udarbejdet kompetenceplan for bestyrelsen på Gentofte Stadion. 
Aftalen blev indgået mellem Gentofte Kommune ved daværende Teknisk Direktorat og 
idrætsklubberne på Gentofte Stadion. 

Siden 2007 er Gentofte Sportspark blevet udbygget og moderniseret. De mange forandringer i 
sportsparken med ny ishal, ny curlinghal, nye klubhuse, kunstgræsbaner, ny rulleskøjtehal, nyt 
skateranlæg, ny multisportshaller, nyt stadion og nyt skoleatletikanlæg betyder, at opgaverne for 
Gentofte Sportsparks bestyrelse er blevet flere og mere komplekse. Ligeledes er de indendørs 
idrætsgrene og de selvorganiserede, der nu har deres gang i sportsparken, ikke for nuværende 
repræsenteret i bestyrelsesstrukturen. 

Styreformen i Kildeskovshallen har siden hallens tilblivelse i 1969 været styret via en niveau 1 
kontrakt med Kultur, - Unge og Fritidsudvalget eller en niveau 2 kontrakt med direktøren for 
området. Kultur, Unge og Fritid har vurderet, at det er nødvendigt at ændre styreformen på 
Gentofte Sportspark som følge af udvidelsen. For at sikre at kommunens anlæg drives bedst 
muligt for brugerne har Kultur, Unge og Fritid fundet det væsentligt at diskutere styreformen på 
begge anlæggene og har derfor inviteret brugerne af anlæggene til at drøfte eventuelle ændringer i 
styreformen. Der er således blevet afholdt tre dialogmøder med deltagelse af 35-40 
repræsentanter for brugerne. 

Der er blevet drøftet tre forskellige typer af styreformer: 
1) Foreningsbaseret drift med en selvforvaltningsaftale. 
2) Kommunal drift. 
3) Kommerciel drift. 

Overordnet meldte brugerne stor tilfredshed med driften af de to forskellige anlæg, og der var stor 
enighed om, at det vigtigste er, at driftsformen er mindre væsentlig end det, at driften fungerer 
godt. Derudover angav brugerne at det var meget vigtigt, at brugerne har et forum, hvor de kan 
diskutere forholdene på de to anlæg, samt at der fortsat er kort vej fra de enkelte foreninger til 
ledelsen. 

På baggrund af foreningernes drøftelse besluttede Kommunalbestyrelsen at Kildeskovshallen og 
Gentofte Sportspark lægges sammen administrativt pr. 1.1.2017 med en samlet ledelse under 
navnet Gentofte Kommunes Idrætsanlæg. Driften af anlæggene skal styres via en niveau 2 
kontrakt mellem direktøren for Kultur, Unge og Fritid og den administrative ledelse af anlæggene. 
For fortsat at sikre brugere indflydelse blev det vedtaget at fortsætte eksisterende eller oprette nye 
brugerudvalg, der i dialog med ledelsen af anlæggene fungerer som rådgivende organ mht. den 
daglige drift og udvikling af anlæggene. 
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Anlæggene stiller sekretær og sekretariatsbistand. 

En beskrivelse af brugerudvalg findes i bilag 1. 

Som en konsekvens af sammenlægningen blev det af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget besluttet at 
sammenlægge Haludvalget tilknyttet Kildeskovshallen og Baneudvalget tilknyttet Gentofte 
Sportspark. I stedet blev vedtaget at oprette Facilitetsudvalget med kompetence til at fordele 
trænings- og turneringstid i Gentofte Kommune. Formand og næstformand vælges af 
Folkeoplysningsudvalget for en toårig periode. Det tilstræbes, at formand og næstformand vælges 
forskudt lige/ulige år. Idrætsanlæg i Gentofte Kommune stiller sekretær og sekretariatsbistand til 
Facilitetsudvalget. Facilitetsudvalget stiftes pr. 1.1.2017.

En beskrivelse af facilitetsudvalg, forslag til forretningsorden og organisationsdiagram findes i bilag 
2.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At tage orienteringen til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 - Brugerudvalg på Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (1153155 - EMN-2016-02600)
2. Bilag 2 - Forretningsorden for Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune (1153157 - EMN-
2016-02600)

5 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik
 
Sags ID: EMN-2015-16459

Resumé
Opgaveudvalget for ny idræts- og bevægelsespolitik mødtes første gang den 14. juni 2016. 
Udvalget skal udarbejde et forslag til en ny politik på området til fremlæggelse for Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalgets første møde i 2017.

Baggrund
Det første mødes hovedpunkt var et oplæg af Henrik Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut 
(IDAN), der netop har afsluttet en evaluering af Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 
fra 2015-2016. Han fremlagde følgende konklusioner:

 Gentofte Kommune er langt fremme med idræts- og bevægelsespolitikken og har en solid 
dokumentation for aktiviteterne.

 Gentofte Kommunes største styrke er den store mangfoldighed af muligheder og aktiviteter.
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 IDAN har undersøgt idræts- og bevægelsespolitikken på tværs af de fire søjler (Eliteidræt, 
Foreningsidræt, Motionsidræt og Idræt for særlige målgrupper) mht. faciliteter, livsfaser og 
samarbejdspartnere.

 Gentofte Kommune har høj aktivitet blandt borgerne generelt, og aktivitetsmønstrene blandt 
borgerne i forhold til køn og alder blev gennemgået.

 Gentofte Kommune er også speciel på en del aktivitetsområder, hvor fx tennis er en meget 
stor idrætsgren i modsætning til andre kommuner.

 Gentofte Kommune har ikke så godt fat i seniorerne, hvorfor dette kan være et 
udviklingspotentiale.

 Gentofte Kommunes satsning på at udbygge faciliteter har været massiv, og en udfordring 
fremover kan blive at udnytte faciliteterne bedre.

 Gentofte Kommune kan se på om aftenskolerne kan bruges bedre, ligesom at det måske er 
muligt at bruge fitnessinstitutterne som partnere eller udlicitere opgaver til dem.

 Gentofte Kommune har en god kontakt til mange borgere, og måske er det muligt for 
kommunen at bruge den gode kontakt med borgerne til at løfte idrætsområdet.

 Mange borgere vil gerne betale for at bruge faciliteterne.
 Foreningerne vogter meget over deres "hævdvundne ret" til lokaler.
 Foreningerne har givet udtryk for, at der er meget lidt samarbejde med skolerne.

Rapporten fra IDAN blev udleveret til deltagerne på mødet og kan også findes på politikerportalen. 
I rapporten er de mange fund uddybet.

Drøftelse af centrale temaer
Opgaveudvalget blev herefter delt i tre grupper og fik til opgave at diskutere centrale emner og 
spørgsmål på idrætsområdet. 
Tanken med drøftelserne er, at de anslåede temaer kan bruges til at pege på indhold til en ny 
vision og på områder, der skal prioriteres i en ny idræts- og bevægelsespolitik.

Deltagerne blev bedt om at overveje, hvilke temaer det vil være interessant for de kommende 
arbejdsgrupper at gå i dybden med. På næste møde 5. september 2016 skal udvalget beslutte 
hvilke arbejdsgrupper, der skal nedsættes.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00670
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
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