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Side 3 

1 (Åben) Eritrean Gentofte Fodboldklub, godkendelse af folkeoplysende forening 
  
Sags ID: EMN-2022-05835 

 

Resumé 

Foreningen Eritean Gentofte Fodboldklub har ansøgt om at blive godkendt som folkeoplysende 
forening i Gentofte Kommune. 

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget godkender nye foreninger, som er hjemmehørende i kommunen, og som 
lever op til folkeoplysningslovens krav. 
 
De godkendte foreninger er berettiget til at få kommunale lokaler stillet gratis til rådighed, og de er 
berettiget til at søge om medlems- og lokaletilskud. 
 
Foreningen Eritrean Gentofte Fodboldklub vil gerne fremme og styrke integration og kulturelt 
kendskab til det danske samfund ved at samles om fodbold. 
  
Foreningen blev stiftet 1. september 2021. Der er pt. 24 medlemmer, herunder 8 under 25 år. Der 
er 10 af medlemmerne, der er bosiddende i Gentofte Kommune  
 
Erirean Gentofte Fodboldklub lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, 
herunder kravet om at foreningen skal være hjemmehørende i kommunen. 
  
Følgende er vedlagt som bilag: 

• Referat af den stiftende generalforsamling  

• Vedtægter 

• Budget for 2022 

• Adresseliste for bestyrelsen mv 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Eritrean Gentofte Fodboldklub opfylder 
kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen 

 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Eritrean Gentofte Fodboldklub godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Referat af stiftende generalforsamling (4682071 - EMN-2022-05835) 
2. vedtægter (4682072 - EMN-2022-05835) 
3. Budget for 2022 (4682073 - EMN-2022-05835) 
4. Bestyrelsesmedlemmer (4682070 - EMN-2022-05835) 
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2 (Åben) Udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning - ansøgning fra 
Copenhagen Towers til pigekampagne 
  
Sags ID: EMN-2022-06690 

 

Resumé 

Copenhagen Towers ansøger udviklingspuljen idræt, fritid og folkeoplysning om 27.200 kr. Der 
søges om støtte til at afholde et event for piger den 17. september for at tiltrække nye medlemmer.  

 
Baggrund 

Amerikansk fodbold er en sport med et klart overtal af mandlige udøvere. Alligevel modtager 
Copenhagen Towers jævnligt henvendelser fra piger, som udviser interesse for sporten. Det er dog 
vanskeligt at fastholde og integrere piger i klubben, så længe der ikke er et tilpas højt antal til at 
etablere et tydeligt og stærkt pigefællesskab i det store fællesskab.  
 
Copenhagen Towers søger om støtte til at afholde et arrangement for piger. Formålet er at samle 
et stort antal piger, skabe synlighed om muligheden for at udøve amerikansk fodbold som pige og 
derved tiltrække og fastholde flere piger til sporten. I første omgang er der ikke planer om at 
etablere særskilte pigehold, men at skabe pigegrupper på de eksisterende hold.  
Klubben har en aftale med trænere fra et decideret pigehold med kendskab til pigers behov inden 
for sporten, der som gæstetrænere skal bidrage til at tilrettelægge et godt event.  
 
Der søges om midler til forplejning, trænere, udstyr og markedsføring.  
 
Copenhagen Towers har opstillet følgende budget for arrangementet: 
 
Forplejning til forældre og frivillige          750,00 kr.  
Forplejning til deltagere på eventet       1.500,00 kr.  
Tandbeskyttere og giveaways       2.000,00 kr.  
Trænere fra Towers       1.000,00 kr.  
Gæstetrænere       3.000,00 kr.  
2 lilla pavilloner til omklædning og opbevaring       5.700,00 kr.  
Annoncering på Instagram og TikTok       6.000,00 kr.  
Grafisk assistance       3.250,00 kr.  
Logotryk på pavilloner       4.000,00 kr.  
I alt     27.200,00 kr.  

 
 
Vurdering 
Copenhagen Towers initiativ til at tiltrække piger til amerikansk fodbold er i tråd med 
målsætningerne i Idræts- og bevægelsespolitikken – at udvikle gode sociale idrætsfællesskaber, 
der tiltrækker og fastholder. Det er ligeledes et tiltag, der understøtter visionen om En Times 
Motion om Dagen.   
 
Der budgetteres med 6000 kr. til annoncering på sociale medier, hvilket kan forekomme som et 
højt beløb. Copenhagen Towers vurderer, at det er nødvendigt for ramme og tiltrække 30 piger 
inden for en forholdsvis snæver målgruppe. Klubbens erfaring er, at annoncering af events på 
sociale medier beløber sig mellem 1000 og 11.000 kr.  
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Der søges midler til pavilloner, så pigerne har et område, hvor de kan klæde om og efterlade deres 
ejendele under træning. Drengene klæder om i klubhuset. Pavillonerne skal bruges til kommende 
pigeevents og andre arrangementer.  
 
Eftersom Folkeoplysningsudvalget har tilkendegivet, at der i højere grad tildeles støtte til aktiviteter 
fremfor markedsføring, anbefaler Fritidsafdelingen, at det ansøgte beløb nedjusteres, og at der i 
første omgang ikke tildeles midler til grafisk arbejde og logotryk til pavilloner. Det er et element, 
som senere kan tilføjes. Derved nedjusteres budgettet med 7.250 kr. og det samlede beløb der 
indstilles til bevilling til Copenhagen Towers pigeevent er 19.950 kr.  
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At Copenhagen Towers bevilges 19.950 kr. i støtte til afholdelses af pigeevent.   
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Godkendt. 
 
Bilag 

1. Ansøgning til Gentofte Kommune Udviklingspuljen om PigeEvent Copenhagen Towers  

(4702812 - EMN-2022-06690) 
2. Budget Copenhagen Towers PigeEvent  Ansøgning udviklingspuljen idræt, fritid og 
folkeoplysning (4696598 - EMN-2022-06690) 

 
 

3 (Åben) Orientering fra Fritid om Fritids puljer 2. kvartal 2022 
  
Sags ID: EMN-2022-06923 

 

Resumé 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid oplyser om forbruget pr. andet kvartal 2022.08.19 
 

 
Baggrund 

På fritidsområdet er der syv puljer, der kan ansøges. Nogle puljer kan søges løbende, andre 
har ansøgningsfrister. I Bilag 1 er beskrevet de syv puljer og deres formål samt den støtte, der 
er givet pr. 31. juni. 
 

 

Indstilling 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag 

1. Bilag 1 - Fritidspuljer 2. kvartal 2022 (4708152 - EMN-2022-06923) 

 
 

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

 

Resumé 

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

 
 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Udvalget orienteredes om at der har været afholdt landslejr for spejdere med 10.000 deltagere. 
Gentofte Mødes afvikles fredag den 2. september i Byens Hus. 
 
Bilag 
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