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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: 
. 

 

 

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) 

 



Side 4 

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.  
 
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.  



Side 5 

 
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: 
. 

 

 

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 
Til Folkeoplysningsudvalget 
At orienteringen tages til efterretning. 

 

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

4 [Åben] Meddelelser og eventuelt  
  
Sags ID: EMN-2022-01636 

 

Resumé 
Skriv et resumé af sagen  

 
Baggrund 
Skriv baggrund for sagen 
 

Indstilling 
Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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Dokument Titel: Budget for 2022 
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Økonomi og regnskab for det kommende år 2022 

 

Indtægter:  

Medlemskontingent (200 kr.): 4800 kr.  

 

Udgifter: 

 

 

Transport: 

 

4.000 kr.  

Førstehjælpsudstyr:  

 

500 kr.  

 

I alt: 

 

4.500 kr.  
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‘Navn og adresse list for samtlige bestyrelsesmedlemmer 

1 Amanuel Ghebrehgiwet Weldu  

Broholm Alle 21A,1,3 

 

2  Semereab  Teklay  Habte 

Broholms Alle  27 ,2,-3 

2920 Charlottenlund 

 

3 Samuel Ghebreghergish 

Broholms Alle 27, 1-2 

 

4 Tesafahiwet Grmay Hadgu  

Ordrup Vænge 98  

2920 Charlottenlund 

 

 

5 Dawit Teklehaimanot Abraham  

Ermelundsvej 41,1.33 

Gentofte 2820 

 

6 ALEXANDER HAILEAB BERHE    

Ppopelhegnet 9,st th 2800 

Kongens lyngby 

 

7 Yohannes Tadesse Welday  

Ved ungdomsbolinge 58 , st tv  

2800 Gentofte  

 

 

Medlemmer under 25 år  

 

Tesfamichael Gebretnsae 

 

Tesfom goitom Brhane  

Ordrup vænge 106 Charlottenlund 2920 

 

Amanuel Ghebrehiwet Weldu  

Broholm Alle 21A,1,3 

 

Abiel Tesfu 

Broholms Alle 19B 2,1 

 



Dawit Teklehaimanot Abraham  

Ermelundsvej 41,1.33 

Gentofte 2820 

 

 

Navn Filmon Habteyesus  

Adresse valhøjs alle 91, 28 

Rødovre 2610 

 

Henos gebrehiwet gebreselase 

Ahornparken 34  2970 hørshlom 

 

huruy teame  

Add rebekkavej 30A, st tv 

2900 Hellerup 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument Navn: Ansøgning til Gentofte Kommune 

Udviklingspuljen om PigeEvent Copenhagen 

Towers.pdf 

Dokument Titel: Ansøgning til Gentofte Kommune 

Udviklingspuljen om PigeEvent Copenhagen 

Towers  

Dokument ID:  4702812 

Placering: Emnesager/Udviklingspuljen idræt, fritid og 

folkeoplysning - ansøgning fra Towers til 

pigekampagne/Dokumenter 

Dagsordens titel Udviklingspuljen idræt, fritid og 

folkeoplysning - ansøgning fra Copenhagen 

Towers til pigekampagne 

Dagsordenspunkt nr 2 

Appendix nr 1 

Relaterede Dokumenter: 2 

 

 

 

 

 



 

Dette dokument blev genereret af 
 

 











 

 

 

 

 

 

Relateret document 2/2 

 

 

 

Dokument Navn: Budget Copenhagen Towers 

PigeEvent  Ansøgning 

udviklingspuljen idræt, fritid 

og folkeoplysning.xlsx 

Dokument Titel: Budget Copenhagen Towers 

PigeEvent  Ansøgning 

udviklingspuljen idræt, fritid 

og folkeoplysning 

Dokument ID: 4696598 

 

 

 

 



Copenhagen Towers

PigeEvent 17-Sep-2022

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.  
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Bilag 1 Fritidspuljer 

På Fritidsområdet er der syv puljer, som kan søges:   

• Eliteidrætspuljen støtter hold eller individuelle udøvere inden for eliteidrætten. Puljen støtter 

rejser til kampe og turneringer, som den enkelte udøver eller holdet er kvalificeret til. 

• Eventpuljen giver tilskud til idræts- og motionsevents, som kan inspirere andre til at bevæge sig 

mere. 

• Klubrumspuljen giver tilskud til renovering, ombygning og nybygning af idrætsklubbers lokaler og 

anlæg samt til faste installationer og inventar. 

• Lynpuljen for unge bevægelsesfællesskaber støtter unge med en idé til en aktivitet, der kan få 

flere unge til at bevæge sig. En midlertidig pulje i 2022 der er finansieret af Sundhedspolitikken. 

• Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning støtter udvikling af nye aktiviteter eller nye 

foreninger. Både eksisterende foreninger, folkeoplysningsforbund og andre grupper kan søge om 

støtte. 

• Puljen for talentudviklingsmiljøer støtter udviklingen af talentmiljøer i idrætsforeninger, så der kan 

skabe muligheder for flere talentfulde udøvere. 

• Talentudviklingspuljen 

• Spejderrumspuljen giver tilskud til renovering, mindre ombygning eller nybygning. 

  



Tabel 1 Oversigt over bevillinger fra puljer i Idræt og Fritid 2. kvartal 2022  

Eliteidrætspuljen 151.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Ingen ansøgninger     Gentofte Rulleskøjteklub Europacup mænd 17.800 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.   Tilbageført 2. kvartal 17.800 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal 0 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -2.200 kr. 

Tilbage i Eliteidrætspuljen 151.000 kr.   Tilbage i Eliteidrætspuljen 135.400 kr. 

 
Eventpuljen 156.000 kr.       
1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Aakanden . Åbent dansearrangement 14.000 kr.   Gentofte Volley. Sidebegivenhed Golden League 20.000 kr. 

St. Pauli. Fodbold Cup 10.000 kr.   Gentofte Petanque. Gentofte Open  8.000 kr. 

Skovshoved Tri, Swim With Sue, Kildeskov Svøm, 
Gentofte Svømmeklub. Triathlon arrangement 
for børn.  30.000 kr.   

Klampenborg Kano og kajakklub. Stævne 23.000 kr. 

      Gentofte Rulleskøjte klub stævne - women cup 16.500 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 54.000 kr.   Bevillinger 2. kvartal 67.500 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal 2.640 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -12.045 kr. 

Tilbage i Eventpuljen 104.640 kr.   Tilbage i Eventpuljen 49.185 kr. 
 

Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 246.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

  
    

Gentofte Idræts Klub - etablering af nye hold - 
børn og motionister 27.355 kr. 

      Modne Motionister - yoga udstyr 1.223 kr. 

      Fædre i Vangede - udstyr bolde mv.  5.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 0 kr.   Bevillinger 2. kvartal 33.578 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal 0 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -1.493 kr. 

Tilbage i Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 246.000 kr.   

Tilbage i Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 213.915 kr. 

 

Puljen for talentudviklingsmiljøer 151.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Ordrup Cycle Club - ansøgt om tilskud til 
talenttræner 26.433 kr.   SIF badminton - talenttræner 26.700 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 26.433 kr.   Bevillinger 2. kvartal 26.700 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal -3.267 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -3.300 kr. 

Tilbage i Puljen for talentudviklingsmiljøer 127.834 kr.   Tilbage i Puljen for talentudviklingsmiljøer 104.434 kr. 
 

Lynpuljen for unge bevægelsesfællesskaber 50.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Pigefodbold på Gammel Hellerup Gymnasium 2.840 kr.   Padeltennisturnering på Øregård Gymnasium 5.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 2.840 kr.   Bevillinger 2. kvartal 5.000 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal 0 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Lynpuljen for unge 
bevægelsesfællesskaber 47.160 kr.   

Tilbage i Lynpuljen for unge 
bevægelsesfællesskaber 42.160 kr. 

Note: Midlerne er blevet bevilliget i 2.kvartal – men endnu ikke udbetalt, hvorfor der ikke er afløftet moms endnu. 

  



 

Klubrumspuljen 2.300.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal kr.  

Bellevue SUP & Surf - Midlertidig opbevaring pga. 
renovering af klubhus 

28.287 kr. 

  

Gentofte Løbeklub - Materialeskab 6.536 kr. 

Skovshoved Undersøiske Gruppe - Udskiftning og 
lovliggørelse af toilet og køkkenfaciliteter i kutter 

6.393 kr. 

  

Mattsons Rideklub - Ny ridebane 10.981 kr. 

Skovshoved Sejlklub og KDY - Mere hygge i 
klubrummet 

49.800 kr. 

  

Gentofte Kunstskøjteløber-Forening - Spejlvæg 
til træningsrum 

20.335 kr. 

Skovshoved Roklub - To havkajakker 41.483 kr.   Hellerup Sejlklub - 5 windsurfere + brugt kølbåd 88.706 kr. 

Modne Motionister - Sveller til udendørs træning 14.850 kr.   B1903 - Græsslåmaskine 247.797 kr. 

Copenhagen Towers - Ekstra penge til mål pga. 
prisstigninger 

11.227 kr. 

  

GVI - 4 mobile bander 90.825 kr. 

Sportsrideklubben - Vandtank til 
Bernstorffsparken 

28.346 kr. 
  

Gentofte Budo- & Selvforsvarsklub - Kastemåtte 3.951 kr. 

Jægersborg Boldklub - Fortsat renovering af 
klubrum: Vægge, døre, vindueskarme 

17.227 kr. 

  

Skovshoved Roklub - 15 kajakpagajer 16.341 kr. 

Hellerup Sejlklub - 2 IQ foil windsurfere + 5 LT 
windsurfere 

36.022 kr. 

 

Gentofte Rideklub - 2 ballevogne 46.190 kr. 

Ishockey Club Gentofte - Ekstra indretning af nyt 
klubrum 

27.728 kr. 
  

Gentofte Svømmeklub - 5 vendeplader 62.025 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 261.364 kr.   Bevillinger 2. kvartal 593.685 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal -4.199 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal -140.966 kr. 

Tilbage i Klubrumspuljen 2.042.835 kr.   Tilbage i Klubrumspuljen 1.590.117 kr. 
 

Talentudviklingspuljen 151.000 kr.       

1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 
Talentudviklingsprojektet - midler bevilget til 15 
udvalget talenter i 2022 151.000 kr.   

Ingen ansøgninger - hele puljen bliver bevilliget i 
1. kvartal    

Bevillinger 1. kvartal 151.000 kr.   Bevillinger 2. kvartal 0 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal  0 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Talentudviklingspuljen 0 kr.   Tilbage i Talentudviklingspuljen 0 kr. 

 

Spejderrumspuljen 268.000 kr.       
1. kvartal Kr.   2. kvartal Kr. 

Ordrup Gruppe- Brændeovn 35.000 kr.   Ingen ansøgninger - kun bevillinger i 1. kvartal    
1.Klampenborg Spejder Gruppe - Varmepumpe 
+ frugtkværn + tunneltelte + bricknøglesystem + 
hoveddør + projektor + pølsestopper 

73.210 kr. 

      

Bevillinger 1. kvartal 108.210 kr.   Bevillinger 2. kvartal 0 kr. 

Tilbagebetalt for moms for 1. kvartal 0 kr.   Tilbagebetalt moms for 2. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Spejderrumspuljen 159.790 kr.   Tilbage i Spejderrumspuljen 159.790 kr. 

 

Der er i 2. kvartal 2022 blevet uddelt 17.800 kr. fra Eliteidrætspuljen, der består af i alt 151.000 kr. Pengene 

er bevilliget til Gentofte Rulleskøjteklub i forbindelse med Europacup for mænd. Der er således 135.400 kr. 

tilbage i denne pulje. 

Eventpuljen består af 156.000 kr., og der er i alt uddelt 67.500 kr. i 2. kvartal 2022. Penge er uddelt til fire 

forskellige ansøgere herunder blandt andet Gentofte Volley og Gentofte Kano og Kajakklub. Der resterer 

49.185 kr. i denne pulje til resten af 2022. 



Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning, på i alt 246.000 kr., har i 2. kvartal uddelt midler til tre 

forskellige ansøgere. Pengene er primært gået til udstyr til nye hold i foreningerne, og er uddelt til Gentofte 

Idrætsklub, Modne Motionister samt Fædre i Vangede og Omegn. Samlet er der bevilliget 33.578 kr. og 

dermed er der 213.915 kr. tilbage i denne pulje. 

Der er uddelt 26.700 kr. til SIF Badminton fra puljen for talentudviklingsmiljøer der i alt udgør 151.000 kr. 

Pengene er bevilliget til en talenttræner i foreningen, der kan bidrage til udviklingen af klubbens talenter. 

Der er 104.434 kr. tilbage i denne pulje til resten af 2022.  

I 2. kvartal 2022 er der blevet givet 5.000 kr. til padelturnering på Øregård Gymnasium fra Lynpuljen. 

Således er der 42.160 kr. tilbage i puljen.  

Klubrumspuljen kan søges af idrætsforeninger til renovering, ombygning og nybygning af lokaler og anlæg 
samt til faste installationer og inventar. Der er i 2. kvartal 2022 samlet bevilliget 593.685 kr. fordelt på 
forskellige projekter. Der er dermed et restbeløb fra 2. kvartal 2022 i klubrumspuljen på 1.590.117 kr.  

Både Talentudviklingspuljen og Spejderrumspuljen tildelte alle midler i 1. kvartal 2022.  
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