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Side 2

1 (Åben) Revision af folkeoplysningspolitikken
Sags ID: EMN-2018-02441

Resumé
Der gives et mundtligt oplæg af Søren Gøtzsche fra Furesø Kommune om udfordringer og
tendenser på det folkeoplysende område efterfulgt af en drøftelse.

Baggrund
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. juni 2018 blev et forslag til proces for formulering af
nye kendetegn og målsætninger for folkeoplysningspolitikken drøftet. Drøftelserne lagde ikke op til
ændringer i procesplanen, men førte til en forespørgsel efter mere viden på området.
Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har således inviteret Søren Gøtzsche fra Furesø
Kommune på dette møde til at give et oplæg med nyeste viden om udfordringer og tendenser på
det folkeoplysende område. Ligeledes er Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik samt
procesplan for revideringen af denne vedlagt som bilag, med henblik på endelig godkendelse, jf.
Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. juni 2018.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
1) At oplægget fra Videnscenter for Folkeoplysning drøftes
2) At processen for formulering af nye kendetegn og målsætninger for
folkeoplysningspolitikken godkendes.

Tidligere beslutninger:

Bilag
1. Forslag til proces for formulering af nye kendetegn og målsætninger for
folkeoplysningspolitikken i Gentofte Kommune (2324018 - EMN-2018-02441)
2. Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune (2437644 - EMN-2018-02441)

2 (Åben) Udviklingspuljen idræt og motion, Gentofte Svømmeklub
Sags ID: EMN-2018-03169

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) har modtaget en ansøgning fra Gentofte
Svømmeklub om støtte på 30.000 kr. til etablering af et ungdomshold.

Baggrund

Side 3

Gentofte Svømmeklub ønsker at etablere et ungdomshold for svømmere, som gerne vil fortsætte
med at dyrke konkurrencesvømning, men som enten ikke har det rette niveau eller lysten til at
svømme på elitært plan, men som stadig gerne vil deltage i stævner og være en del af
klubfællesskabet.
Tilbuddet er målrettet ungdomsfastholdelse af aldersgruppen 15-18 år, og der er en forventning om
et deltagerantal på ca. 10 svømmere det første år. Der vil være løbende tilgang til holdet og målet
er en holdstørrelse på 20 svømmere på sigt. Der vil være tilknyttet kompetente
træner/assistenttræner til holdet, og det er også tanken at videreuddanne svømmerne, så de på
sigt kan indgå i undervisningsafdelingen i klubben. Svømmerne vil få tilbudt træning 5 gang om
ugen og der vil være et krav om 80 % fremmøde for at deltage på holdet. Til sammenligning
svømmer klubbens elitehold 9 gange om ugen, med forventning om tæt ved 100 % fremmøde.
Tiltaget er højt prioriteret af klubbens bestyrelse, og der er derfor allokeret vandtid, midler til tiltaget
og fundet en kompetent træner til holdet.
Der er i 2018 afsat 162.000 kr. til Udviklingspuljen for idræt og motion og der er d.d.102.000 kr.
tilbage i puljen. 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.
Klubben har oplyst følgende budget:
Der er afsat 211.000 til trænerlønninger til to trænere 15 timer om ugen over et år.
Kontingentet vil være på 5000 kr. per svømmer årligt.
Midlerne fra Udviklingspuljen, idræt og motion, skal bruges som et starttilskud til
assistenttræneren.
Ansøgningen er vedlagt som bilag.
Vurdering
Gentofte Svømmeklubs tiltag, med etablering af et ungdomshold, passer godt ind i et af Idræts- og
bevægelsespolitikkens indsatsområder, som handler om, at understøtte fællesskaber der skaber
glæde, tiltrækker, favner og fastholder.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Gentofte Svømmeklubs ansøgning om støtte imødekommes med det maksimale beløb, kr.
30.000.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning Udviklingspuljen, idræt og motion 2018 (2383840 - EMN-2018-03169)

Side 4

3 (Åben) Orientering om Fritidspas
Sags ID: EMN-2018-03779

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har bedt om en orientering om kontingentstøtteordningen Fritidspas.

Baggrund
Gentofte Kommune har siden 2016 afprøvet Fritidspas og med tilskud til fritidskontingent givet
børn og unge i økonomisk udsatte familier mulighed for deltagelse i fritidslivet.
I 2016 modtog 36 børn og unge støtte via Fritidspas, i alt 39.600 kr.
I 2017 modtog 60 børn og unges støtte, i alt 78.000 kr.
Forsøgsordningen har ikke være bredt annonceret men tilslutningen viser, at der er et behov for
økonomisk tilskud, og at Fritidspas understøtter målene i idræts- og bevægelsespolitikken samt
visionskommunesamarbejdet med DIF og DGI om at få endnu flere borgere til at være fysisk
aktive. Dertil imødekommer ordningen også anbefalinger fra opgaveudvalget for flygtninge og
integrations anbefaling om inklusion i fritidslivet.
Interview med kontaktpersoner, der henviser familier til Fritidspas, anbefaler at der ikke bør være
en aldersgrænse for familier/personer på integrationsydelse, hvis der skal være mulighed for
medlemskab i foreningslivet.
Derudover bliver der peget på et behov for en følgeordning, for at støtte de mest udsatte borgeres
deltagelse i foreningslivet, samt sikre fastholdelse. En mentor/følgeordning kan organiseres i
partnerskab med frivillige gennem nogle af de nationale organisationer men skal koordineres af
medarbejdere i Gentofte Kommune.
Der er for nuværende ikke økonomisk mulighed for inden for driftsrammen at lave en
mentor/følgeordning.

Indstilling
Børn, 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-2018-00801

Side 5

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
for Folkeoplysningsudvalget.

Baggrund


Godkendelse af den folkeoplysende forening Denmark Gujarat Samai
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. juni 2018 godkendte udvalget Denmark
Gujarat Samai som ny folkeoplysende forening, idet der dog blev stillet spørgsmålstegn
ved, om ikke folkeoplysningsloven stiller krav om, at der skal være betaling af kontingent i
folkeoplysende foreninger.
Fritid har med inddragelse af Jura undersøgt dette nærmere, og bestemmelsen i
Folkeoplysningslovens §4 stk. 3 nr. 5) om at en folkeoplysende forening skal ”bygge på
aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer” skal forstås på den måde, at
der skal betales et årligt kontingent for medlemskabet af foreningen. Det er ikke nok, at der
betales for deltagelsen i de aktiviteter, som det enkelte medlem måtte deltage i.
Fritid har på dette grundlag bedt Denmark Gujarat Samai om at fastsætte kontingent for
medlemskab af foreningen, hvilket de har gjort, og Fritid har derefter endeligt godkendt
foreningen.



SpecialSport Katalog 2018/2019
I et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Idrætsforeningen Espelunden og Københavns
Idrætsforening for Udviklingshæmmede og med støtte fra den fælleskommunale
idrætspulje er der udarbejdet et katalog over alle kendte idrætstilbud til borgere med
funktionsnedsættelse i hovedstadsområdet, Nordsjælland og Roskildeområdet.
Kataloget kan ses elektronisk her: SpecialSport Katalog 2018/2019
Kataloget er trykt i 8.000 eksemplarer, som i Gentofte Kommune vil blive uddelt til elever på
Søgårdsskolen, på kompetencecentrene på de øvrige skoler, til sagsbehandlere i
Sundhedsplejen og i Børn og Familier samt til socialrådgivere mfl.
Et trykt eksemplar vil blive uddelt til udvalgets medlemmer på mødet.



Dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Den 7. november 2018 holdes dialogmøde med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.



Meddelelse fra Fritid og Samfund
Vedlagt som bilag er en kommentar fra Fritid og Samfund om en eventuel tvungen
bortforpagtning af cafeteriadrift i idrætshaller og klubhuse.

Indstilling
BSKUF indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Side 6

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommentar fra Fritid og Samfund om tvungen bortforpagtning af cafeteriadrift (2436491 EMN-2018-00801)
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Dette dokument blev genereret af

Forslag til proces for formulering af nye kendetegn og målsætninger for
folkeoplysningspolitikken i Gentofte Kommune
Formuleringen af nye kendetegn og målsætninger for Folkeoplysningspolitikken tager udgangspunkt i
Folkeoplysningsudvalget drøftelse på møder i juni og september 2018 samt et idegenererende stormøde,
hvor områdets interessenter inviteres til at diskutere presserende udfordringer og ønskede fokuspunkter
for politikken den kommende periode. Deltagere tænkes at være repræsentanter fra spejdere,
idrætsforeninger, oplysningsforbund, handicapråd, seniorråd samt en række selvorganiserede aktører.
Mødet vil skydes i gang af et inspirerende oplæg. Formålet er at sætte tankerne i gang hos deltagerne og
samtidig forsøge at pege på nogle af de nyeste tendenser indenfor området. Efterfølgende vil deltagerne
indgå i forskellige workshops med henblik på at skabe et grundlag af ideer og pejlemærker for udviklingen
af nye kendetegn og målsætninger.
Efter stormødet udarbejder Fritid et udkast til nye kendetegn og målsætninger på baggrund af indkomne
forslag. Udkastet fremlægges og diskuteres i Folkeoplysningsudvalget i oktober 2018, hvorefter det
reviderede materiale udsendes til kommentering hos deltagerne af stormødet. På baggrund af disse
kommentarer kvalificeres udkastet frem mod politisk godkendelse i december 2018.
Se tidsplan nedenfor.
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ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE
Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 – 2016

FORORD
Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal
give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer. Det
mangfoldige fritidsområde er fundamentet for livslang
læring og en sund livsstil. Det er en arena for medborgerskab og dermed for samfundets fundamentale demokratiske principper.
Folkeoplysning er alle de tilbud og muligheder for et
aktivt fritidsliv, som bl.a. idrætsforeninger, aftenskoler, spejdere og andre foreninger skaber og organiserer. Det er her, vi mødes med naboer og interessefæller, og det er her, vi udvikler os og deler
fællesskaber. Her kan vi både være en del af lokalområdet og få udvidet vores horisont. Det aktive
foreningsliv er båret af dyb interesse, forpligtende
samvær og glæden ved at kunne bidrage til fællesskabet.
I Gentofte Kommune prioriteres de alsidige fritidstilbud til borgere i alle aldre højt. Et meningsfuldt fritidsliv er en faktor, der skaber stor værdi hos den
enkelte ved at være et område, hvor vi får energi og
overskud til at tackle en travl hverdag. Hvad enten
vi er idrætsudøver i en forening, bliver klogere på
verden i aftenskolerne, udfolder kreative talenter
eller nyder fællesskabet og naturen i spejderbevægelsen, træffer vi aktive valg om, hvordan tiden skal
bruges. Dette valg er en investering, som giver afkast
i form af livskvalitet, sundhed, velvære og glæde.

Fundamentet for et levende og alsidigt foreningsliv
er de frivillige og de frivillige ledere. Det frivillige arbejde og engagement er en meget væsentlig del af
det folkeoplysende arbejde. De fælles mål sætter
rammen for, hvordan og hvor vore aktive borgere kan
bidrage til at løse små og store opgaver – som alle
er vigtige for fællesskabet. Det forpligtende samvær
og det frivillige foreningsarbejde er værdifulde fora i
forhold til at udvikle og skærpe forståelsen for demokratiet og de principper, det hviler på.
Som noget nyt er de selvorganiserede fritidsudøvere medtænkt i folkeoplysningsloven og har nu
mulighed for at søge tilskud inden for det folkeoplysende område. Dette åbner spændende perspektiver
for nye aktiviteter og udvikling af samarbejder mellem
etablerede aktører og nye grupper og tilbud.
Gentofte Kommunes politik for folkeoplysning skal
sikre rammen for et forsat aktivt fritidsliv, som fungerer i sammenhæng med idræts- og bevægelsespolitikken. Den bidrager til sundhedspolitikken og er en
vigtig arena for Gentofte Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab.
Gentofte Rådhus, januar 2012

Hans Toft

FORMÅL
Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at
bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige
indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven
er formålet for henholdsvis oplysningsforbund og
foreningsarbejde beskrevet således:
Den folkeoplysende voksenundervisning:
§ 7. ”Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt
medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt
og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne
og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage
aktivt og engageret i samfundslivet.”

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
§ 14. ”Formålet med det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse
og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i
aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke
folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes
evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at
deltage aktivt og engageret i samfundslivet.”
Gentofte Kommunes opgave er at sikre de bedst
mulige rammer for en fortsat udvikling af den folkeoplysende voksenundervisning, de frivillige folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter i kommunen.

VISION

I Gentofte Kommune vil vi
<< sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i aktiviteter, der
fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til demokratiforståelse
<< sikre et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, der rummer gode
faciliteter og vilkår for både foreninger, aftenskoler og selvorganiserede aktiviteter
<< skabe folkeoplysning, der understøtter og opfordrer til udvikling
af nye ideer, tilbud og foreninger.

KENDETEGN

Folkeoplysning i Gentofte Kommune skal være kendetegnet ved
<< diversitet og mangfoldighed, så der er muligheder for, at alle kan
have et meningsfuldt fritidsliv og engagere sig i samfundslivet
<< fortsat understøttelse og stimulering af oplysningsforbunds muligheder for at oprette nye tilbud og etablere partnerskaber med andre
offentlige og private organisationer eller foreninger, eks. i forhold til
en forebyggende og sundhedsfremmende indsats
<< et engageret, varieret og vedkommende udvalg af tilbud der beriger,
glæder og understøtter livslang læring til borgerne.

MÅLSÆTNINGER

<< Det folkeoplysende arbejde skal styrke medborgerskab, integration og social inklusion
gennem folkeoplysende voksenundervisning,
idræt og foreningsliv.
<< Alle borgere, oplysningsforbund og foreninger skal have mulighed for at iværksætte nye
initiativer og tiltag.
<< Støttemuligheder og midler til udvikling og
iværksættelse af nye tilbud skal kommunikeres
tydeligt, så alle borgere, oplysningsforbund og
foreninger er vidende om muligheder, puljer og
perspektiver for at få støtte.

<< Den folkeoplysende virksomhed skal være
kendetegnet af nytænkning og udforskning
af muligheder i forhold til etablering af nye
partnerskaber og udvikling af nye områder for
aktiviteter og tilbud.
<< Der skal ses innovativt på faciliteter og de eksisterende muligheder. Dels skal det sikres, at
lokaler og faciliteter udnyttes optimalt, dels skal
det undersøges, hvorvidt der kan tænkes multifunktionalitet ind i de eksisterende faciliteter.

RAMMER FOR
DET FOLKEOPLYSENDE ARBEJDE
I Gentofte Kommune er de ordninger, som rammesætter det folkeoplysende arbejde, udarbejdet af
Folkeoplysningsudvalget ud fra folkeoplysningsloven
og godkendt af Kommunalbestyrelsen. Her følger en
oversigt over hvilke ordninger, der sætter rammerne:
<< Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning
er beskrevet i ”Retningslinjer for tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning 20102014”.
<< Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger er beskrevet i ”Gentofteordningen”.
<< De økonomiske rammer for folkeoplysning
i Gentofte Kommune besluttes af Kommunalbestyrelsen. Folkeoplysningsudvalget har
hørringsret i forhold til vedtagelse af Gentofte
Kommunes budget.

<< Kommunale lokaler fordeles efter en klar
prioritering:
1. Aktiviteter på skoler i forbindelse med elever
2. Børn og voksne med handicap
3. Børn og unge (foreninger/institutioner med
medlemmer under 25 år)
4. Voksne (oplysningsforbund/aftenskoler)
5. Foreninger og firmaidræt med kun få deltagere
under 25 år
6. Voksenundervisning og firmaidræt med ingen
deltagere under 25 år.
<< Fordelingen af svømmehaller, skøjtehaller,
idrætshaller samt udendørs boldbaner fordeles
af lokale brugerråd.
<< Gymnastiksale og skolelokaler fordeles af
Idræt og Fritid.

Læs mere på www.gentofte.dk

UDVIKLINGSPULJER FOR
FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET
Gentofte Kommune ønsker at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organiseringsformer eller projekter.
Under det folkeoplysende område er der to puljer,
der kan søges med dette formål.

Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning kan
søges til generelle tiltag inden for fritids- og folkeoplysningsområdet. Hovedformålet er at igangsætte
nye aktiviteter, og støtte kan ydes til:

Puljerne kan søges af alle foreninger og oplysningsforbund og omfatte nye grupper og aktiviteter, der
ikke traditionelt opfattes som en del af den folkeoplysende virksomhed, og som ikke på forhånd får tilskud
efter regler i folkeoplysningsloven.

<< Nye foreninger, der har behov for starttilskud
til at etablere sig under det folkeoplysende
område
<< Aktiviteter for nye målgrupper
<< Etablering af partnerskaber med det formål at
skabe nye eller flere aktiviteter eller administrative samarbejder
<< Organisering af små grupper, klubber og
foreninger i en fælles organisation, der kan
arbejde med fælles målsætninger
<< Foreninger som på nuværende tidspunkt ikke
modtager kommunalt foreningstilskud
<< Sammenslutning af grupper, der potentielt kan
udvikle sig til at blive foreninger.

Udviklingspuljen for Idræt og Motion kan søges
til udvikling af idræts- og bevægelsesaktiviteter:

Begge udviklingspuljers størrelse fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

<< Nye aktiviteter
<< Aktiviteter for nye målgrupper
<< Ny organisering af tilbud

Læs mere på www.gentofte.dk

<< Udviklingspulje for Idræt og Motion
<< Udviklingspuljen for Fritid og Folkeoplysning.
Formålet er at udvikle den folkeoplysende virksomhed
i Gentofte Kommune, samt at involvere nye grupper
i folkeoplysningsarbejdet.

NYE MULIGHEDER, UDVIKLING OG
PARTNERSKABER
Fritagelse for deltagerbetaling

Oprettelse af hold med begrænset optag

Hvor særlige forhold gør sig gældende, er der mulighed for at undtage fra kravet om deltagerbetaling.
Formålet med omkostningsfri deltagelse er at skabe
øget integration og inddrage grupper, som ellers vil
være forhindret af økonomiske årsager.

Som udgangspunkt skal hold under folkeoplysningsloven være åbne for, at alle interesserede kan deltage. Dog kan det være hensigtsmæssigt at oprette
hold, som har tydelig definerede deltagerprofiler med
henblik på at introducere specifikke grupper til folkeoplysende aktiviteter. Dette vil være tilfældet, når
særlige målgrupper, som ellers ikke ville deltage i
aktiviteten, skal tiltrækkes. Formålet er at give de
enkelte deltagere mulighed for efterfølgende at fungere i forløb, der er åbne for alle. Foreninger og
oplysningsforbund skal ansøge Folkeoplysningsudvalget om dispensation til at oprette lukkede hold.

Følgende grupper er omfattet:
<< Børn og unge fra familier med begrænset
økonomisk råderum.
<< Handicappede og førtidspensionister.
<< Flygtninge.
Særlige økonomiske forhold skal gøre sig gældende.
Foreninger og oplysningsforbund kan ansøge om
fritagelse for kravet om deltagerbetaling. I de tilfælde,
hvor dette imødekommes, er foreninger og oplysningsforbund stadig tilskudsberettigede og kan søge
adgang til lokaler i henhold til folkeoplysningsloven.
Foreninger og oplysningsforbund dækker selv omkostningen ved manglende kontingent- eller deltagerbetaling. Folkeoplysningsudvalget behandler
ansøgningerne.

Partnerskaber

Byplanlægning

Gentofte Kommune kan indgå i partnerskaber med
blandt andet grupper under folkeoplysningsloven
med det formål at opfylde folkeoplysningspolitikken,
idræts- og bevægelsespolitikken, sundhedspolitikken,
børne- og ungepolitikken og andre samfundsrelevante emner.

Gentofte Kommune har fokus på, at der fortsat arbejdes struktureret på at medtænke rekreative og
bevægelsesklare områder i byplanlægningen. Ved
anlæg og renovering af parker og pladser, havnemiljøer og idrætsfaciliteter skal der arbejdes med helhedsperspektiver, så løberuter, rulleskøjteunderlag,
skateboardfaciliteter og øvrige bevægelsesfaciliteter
kan inddrages i planlægningen. Ved at indtænke
bevægelse i det offentlige rum skabes sammenhæng
mellem idrætslivet, byens rum og de grønne områder
og derved de bedste forudsætninger for et aktivt
fritidsliv for selvorganiserede grupper såvel som
foreninger.

Grupper under folkeoplysningsloven kan indgå i
partnerskaber, hvis det omhandler tiltag der støtter
folkeoplysningspolitikkens mål. Det vil være muligt
at søge tilskud inden for rammerne af udviklingspuljerne. Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger til udviklingspuljerne om støtte til partnerskaber.
Afgrænsning af aktiviteter
Folkeoplysningsvirksomheden i Gentofte Kommune
udføres i henhold til folkeoplysningsloven. Oplysningsforbund, foreninger og spejdere tilbyder tilsammen et meget bredt og varieret udbud af fritidsaktiviteter til borgerne. Fritidsvaner ændrer sig i takt med,
at samfundet ændrer sig. Derfor skal der være opmærksomhed på at undersøge potentialerne i at
samarbejde med beslægtede aktører og udvikle nye
aktiviteter til glæde for alle.

SAMMENHÆNG OG MEDINDFLYDELSE
Samspil med øvrige politikområder

Brugerinddragelse

Folkeoplysningspolitikken indgår som en del af de
sammenhængende indsatser i kommunen, der beskrives i følgende politikker:

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune arbejder med at sikre dialog og skabe rum for udvikling af
folkeoplysningen igennem aktiv repræsentation af
oplysningsforbund, foreninger, handicaporganisationer, ældresagen og medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

<< Idræts- og bevægelsespolitikken, der blandt
andet beskriver Gentofte Kommunes politik for
idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsaktiviteter.
<< Sundhedspolitikken, der blandt andet beskriver
Gentofte Kommunes politik for KRAM-faktorerne. (Kost, Rygning, Alkohol, Motion)
<< Handicappolitikken, der blandt andet beskriver
Gentofte Kommunes politik for fritidstilbud til
alle og aktiv samfundsdeltagelse med udgangspunkt i borgere med handicap.
<< Integrationspolitikken, der blandt andet beskriver kommunens rolle i forhold til at styrke flygtninge og indvandreres aktiviteter og deltagelse
i det forpligtende fællesskab.
<< Børne- og ungepolitikken, der blandt andet
beskriver børn og unges ret til alsidig udvikling,
gennem en bred vifte af tilbud, herunder fritidog foreningsliv.

Valg, sammensætning, konstituering m.v. af Folkeoplysningsudvalget, samt kompetencer delegeret til
Folkeoplysningsudvalget fremgår af ”Vedtægter for
Folkeoplysningsudvalget.”

Bagom Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik
Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gælder frem til 2024.
Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og målsætninger, som er 4-årige.
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med
idrætsforeninger, institutioner, oplysningsforbund og de selvorganiserede
aktører.
Politikken er et redskab for foreninger, oplysningsforbund, kommunalpolitikere og medarbejdere i det daglige arbejde med at realisere visioner og
indsatser.
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Gentofte den 02.07.18
Til Gentofte kommune – Kultur og Fritid
Kære Sanne,
Jeg fremsender hermed en ansøgning til Gentofte Kommunes udviklingspulje for Idræt og motion
Vi ønsker at oprette et ungdomshold GS1.
Vores progression er i dag baseret på at vores svømmere rykker op eller ud, med fokus på
international og senior elite. Dette fokus har hidtil gjort at vi har valgt at sige farvel til svømmere
som ikke har rette elite niveau, men som ønsker at fortsætte med at dyrke konkurrence svømning
i deres skoletid 8/9 klasse og gymnasiet eller tilsvarende.
Vi søger derfor midler til at kunne oprette et nyt ungdomshold GS1. Vi ønsker at oprette holdet
for at kunne fastholde mangeårige konkurrence svømmere som vi ikke kan tilbyde pladser på vores
konkurrence hold. Holdet skal gøre det muligt at gå i gymnasiet og stadig dyrke sport og motion på
højt niveau. Aktiviteten er målrettet aldersgruppen 15-18 år, som vi tidligere ikke har kunnet
fastholde i foreningen.
Vi forventer at afsætte betydelige træner ressourcer, ligeledes skal holdet tilbydes træningslejre
og udvalgte stævner, og indgå i klubbens sociale arrangementer i konkurrenceafdelingen.
Derudover er det vores målsætning at kunne videreuddanne disse svømmere til på sigt at kunne
indgå i vores trænerteam i svømmeskolen.
Vi markedsfører holdet internt på vores hjemmeside.
http://www.gentofteswim.dk/gentofteswim-1/
Aktivitetsstedet vil være i Kildeskovshallen: Vi har allokeret allerede tildelt vandtid til dette hold.
Det skønnede antal deltagere 1. år vil være 6-10 personer, med forventet opstartsdato 13.08.18.
Vi afsætter 2 trænere 15 timer pr. uge, hvilket vil sige at budgettet for dette hold udgør ca
211.000 kr. i trænerlønninger. Vi ansøger om et tilskudsbeløb på 30.000, hvilket tænkes som et
starttilskud til vores assistenttrænerlønning. Vi regner med at deltagerantallet herefter stiger til
15-20 personer, således at egenbetalingen vil kunne medfinansiere udgifterne fremover.
Den ansvarlige træner vil være Christine Eilertsen, uddannet Svømmetræner og ITA, samt Cand.
Psyk.
Egenbetalingen udgør kr. 5000 pr. person pr. år
Jeg håber, Udviklingspuljen, Idræt og motion, finder denne ansøgning interessant, og Gentofte
Svømmeklub kan komme i betragtning til støtte.
Udviklingspuljen er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig på 40147107 eller
Klubchef@gentofteswim.dk for yderligere information.
Om Gentofte Svømmeklub:
Gentofte Svømmeklub (GSK) er stiftet i 1959 og er en af landets største svømmeklubber og
Gentofte Kommunes næststørste idrætsforening.

Gentofte Svømmekub

Adolphsvej 25 - 2820 Gentofte

kontor@gentofteswim.dk

gentofteswim.dk

39 77 44 25

Like us on Facebook

Klubben anvender tre forskellige svømmehaller, Strandlund, Søgårdsskolen og Kildeskovshallen,
hvor der undervises i svømning på alle niveauer og i alle aldersklasser fra baby til pensionister.
Klubben udbyder også svømmeundervisning på engelsk til et stort antal udenlandske medlemmer
og står også for Gentofte kommunes skolesvømning - GFO-svøm - hvor ca. 800 skolebørn årligt får
svømmeundervisning.
Klubben har mere end 2100 medlemmer - ca. 1950 svømmere i svømmeskolen og ca. 175
konkurrencesvømmere - fordelt på mere end 160 forskellige hold.
Venlig Hilsen
Christian Toft
Gentofte Svømmeklub
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Kommentar fra Fritid & Samfund
Aarhus, 22. august 2018

Tvungen bortforpagtning af cafeteriadrift
Når man som Fritid & Samfund er en aktiv spiller på det folkeoplysende felt, er det altid
interessant, når regeringen interesserer sig for området.
Vi er derfor også glade for, at der nu er kommet et udspil i forhold til de mange frivilligt drevne
cafeterier og væresteder, der er rundtomkring i landets idrætshaller, klubhuse og andre
samlingssteder.
Det kan derfor også være en rigtig god idé at sikre, at tilbuddet udliciteres, så der kan komme
mest mulig konkurrence og det bedst mulige tilbud til brugerne af de folkeoplysende tilbud.
Der er bare lige det …
At cafeteriadrift rigtig mange steder i landet drives af frivillige, ikke fordi de synes, det er den
optimale fritidsbeskæftigelse, men tværtimod fordi der ellers ikke ville være noget tilbud.
Virkeligheden er desværre, at det ikke er en lukrativ forretning at drive cafétilbuddet til fritidsbrugerne, men det er tværtimod stort set umuligt at få det til at hænge sammen økonomisk, hvis
det ikke var for de frivillige.
Derfor glæder det os, når Erhvervsministeriet nu foreslår, at det skal bortforpagtes, så det bliver
synligt, at det ikke er for at drive forretning, at frivillige bruger deres tid på at lave kaffe, smøre
ostemadder og sætte vand på køl … det handler om, at der alternativt ikke ville være noget tilbud.
Det er meget vanskeligt at se, hvem der overhovedet skulle kunne tjene på en udlicitering, når det
samtidigt er så vanskeligt for foreningerne at få en skilling i klubkassen, når medlemmerne selv
driver det. Det kan ikke være for pengenes skyld. Husk, at de frivillige alene driver cafeteriet for at
have et tilbud til medlemmerne!
Så undskyld „Regering“ … det ville være bedre, hvis I samlede interessen omkring en reel
bekymring for den folkeoplysende tanke, det at være engageret i hinanden og lade sig forpligte af
et engagerende fællesskab ... for det er der, skoen trykker … fritid er ikke og må ikke blive en
forretning.
Vi ved godt, at der er enkelte cafeterier, der drives kommercielt, men de er stort set alle kædet
sammen med en eller anden form for restaurant eller et „ud af huset tilbud“.
Så lad jer nu ikke drive af overordnede politiske ideologier, men af snusfornuft … lad foreningslivet
i fred, så de kan skabe gode indholdsrige aktiviteter for landets børn, unge og voksne og – hvis det
er nødvendigt – at kunne servere en kold vand, en kop kaffe eller et rundstykke med ost.

Frederik A. Hansen
Tlf.: 29 29 13 03
Formand for Fritid & Samfund

Fritid & Samfund – Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C – tlf. 61 51 85 50 – www.fritid-samfund.dk

