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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  22. oktober 2014 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Tilbagemelding fra Gentofte Volley på tildelte støttemidler 
2 Revideret forretningsorden for Haludvalget i Gentofte Kommune 
3 Gentofte Cabaret-Gruppe, godkendelse af folkeoplysende forening 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
Lukket dagsorden 
 
5 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014 
 
1  Åbent         Tilbagemelding fra Gentofte Volley på tildelte støttemidler 
 
008377-2014 
 
 
Resumé 

Idræt og Fritid har modtaget en positiv tilbagemelding fra Gentofte Volley på deres brug af beach 
volleybanerne ved Maglegårdsskolen.  

Idræt og Fritid har talt med Maglegårdsskolen, og tilbagemeldingen fra dem er, at de hyppigt 
bruger banerne,og at det er en stor gevinst i forbindelse med realisering af en times motion.  

 
Baggrund 

Gentofte Volley fik på mødet den den 30. april 2014 tildelt 28.000 kr. fra Udviklingspuljen, idræt og 
motion til at anskaffe det nødvendige udstyr for at beach volleybanerne, herunder net og linjer blev 
velfungerende.  

Folkeoplysningsudvalget bad på mødet d. 30. april om en evaluering af projektet fra hhv. Gentofte 
Volley og Maglegårdsskolen, efter sæsonen er overstået.   

Gentofte Volley har fremsendt en evaluering (se bilag). Klubben har afholdt regelmæssig træning 
sommeren igennem, samt afviklet kampe og et mindre stævne. Der har samlet set været aktivitet 
på banerne dagligt i perioden medio juni til ultimo august. Banerne har tidligere haft et dårligt ry, 
fordi der har været brugt forkert sand på banerne, som gjorde dem hårde. Klubben har derfor gjort 
meget for at sætte fokus på, at banerne nu er i orden, bl.a. blev klubbens årlige generalforsamling 
afholdt i Maglegårdsskolens musikhus, som indgår i rammerne omkring banerne. Klubben har 
indgået en aftale med Maglegårdsskolen om at få opmagasineret udstyr, hvilket er en stor hjælp 
fra klubben. Tilbage står udfordring med den løbende vedligeholdelse af banen, et spørgsmål som 
Idræt og Fritid går i dialog med Gentofte Ejendomme omkring. 

 
Vurdering 

Gentofte Kommune ønsker, at styrke mulighederne for alsidige og mangfoldige idræts- og 
bevægelsestilbud til borgerne og at dømme efter tilbagemeldingerne fra Gentofte Volley, vil beach 
volley fremadrettet være et tilbud til klubbens medlemmer.  

Endvidere vil Maglegårdsskolen kunne bruge banerne i forbindelse med bl.a. en times motion  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 
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At orienteringen tages til efterretning 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Tilbagemelding fra Gentofte Volley 
 Bilag 2 - Foto, beach volley Maglegård 

 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014 
 
2  Åbent         Revideret forretningsorden for Haludvalget i Gentofte Kommune 
 
022536-2014 
 
 
Resumé 
Haludvalget har udarbejdet forslag til ny forretningsorden. I Haludvalgets forslag indstilles formand 
og næstformand af Haludvalget for derefter at udpeges af Folkeoplysningsudvalget. Derudover er 
det ikke længere et krav, at formanden skal være SIG repræsentant i 
Folkeoplysningsudvalget. Forslag til revideret forretningsorden var på Folkeoplysningsudvalgets 
dagsorden den 20. august 2014, hvor det blev besluttet udskyde punktet og give SIG mulighed for 
at kommentere forslaget.  
 
Baggrund 

Haludvalget i Gentofte Kommune har udarbejdet et nyt forslag til forretningsordnen for 
Haludvalget. Primært foreslås punkt 4, vedr. udvalgets medlemmer, ændret: "Haludvalgets 
formand og næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for en 2-årig periode efter indstilling 
fra Haludvalgets medlemmer. Det tilstræbes at formand og næstformand vælges forskudt lige/ulige 
år. 
Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand. Ved formandens varige forfald skal 
der udpeges en ny formand." 

Ændringen består i at formanden og næstformanden vælges for en 2-årig periode og at formanden 
ikke nødvendigvis skal være SIG repræsentant i Folkeoplysningsudvalget. Årsagen til denne 
ændring skyldes, at den daværende formand for haludvalget, Jan Carstens, fratrådte og at ingen 
SIG repræsentant i Folkeoplysningsudvalget havde den nødvendige tid til at varetage hvervet som 
formand for Haludvalget. Således vedtog Folkeoplysningsudvalget d. 26.2.2013 at udpege Mads 
Peter Poulsen som formand for Haludvalget frem til 31.12.2013. Formanden for 
Folkeoplysningsudvalget forlængede Mads Peter Poulsens formandskab i januar 2014 frem til en 
ny forretningsorden er vedtaget af Folkeoplysningsudvalget.  

SIG har ved gennemgang af forslag til ny forretningsorden anmodet om, at SIG indstiller formand 
og næstformand. Således tilpasses punkt 4 til følgende: "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." 
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Såfremt at den reviderede forretningsorden vedtages, indstilles en formand for Haludvalget 
til Folkeoplysningsudvalget ved det næstkommende møde.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at revisionen af Haludvalgets forretningsorden er i 
overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og vil understøtte kontinuitet i Haludvalgets fortsatte 
arbejde.  

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
 
Til Folkeoplysningsudvalget: 
 
At forslag til ny forretningsorden for Haludvalget godkendes. 
 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2014 kl. 17.00 

Folkeoplysningsudvalget den 20. august 2014 
 
Udsat, til folkeoplysningsudvalgets næste møde den. 22. oktober 2014. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 3 - Årshjul for Haludvalget 
 Bilag 2 - Forretningsorden for Haludvalget af 12.12.2006 
 Bilag 1 - Ny forretningsorden for Haludvalget til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014 
 
3  Åbent         Gentofte Cabaret-Gruppe, godkendelse af folkeoplysende forening 
 
027679-2014 
 
 
Resumé 

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

 
Baggrund 

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

Foreningen vil være hjemhørende i kommunen og vil efter godkendelse af 
Folkeoplysningsudvalget søge om tider i kommunale lokaler. 

Foreningen har pt. 62 medlemmer, hvoraf 0 er under 25 år. 36 af medlemmerne er bosiddende i 
Gentofte Kommune. 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til den danske visekunst og revygenre gennem 
indstudering og opførelse af cabaret'er, viseaftner og revyer.   

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Cabaret-Gruppe opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav 
for at være en folkeoplysende forening i kommunen. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Gentofte Cabaret-Gruppe godkendes som folkeoplysende forening, som dermed er berettiget til 
at søge medlemstilskud for regnskabsåret 2014. 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Bilag 1 - Vedtægter for Gentofte Cabarat-Gruppe 
 Bilag 2 - Referat af stiftende generalforsamling 
 Bilag 3 - Valg af kasserer og revisorer 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
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012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 22. oktober 2014 
 
5  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål 
 
012534-2014 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


