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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Folkeoplysningsudvalget  
Referat åben 

Mødedato 27. november 2013 
Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Udvalgsværelse D 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
18.50 

Tilstede: Mogens Vad, Andreas Just Karberg, Keld Grinder 
Hansen (Deltog ikke under behandling af punkt 11 
grundet inhabilitet.), Anne-Marie Sejer (Deltog ikke 
under behandling af punkt 11 grundet inhabilitet.), 
Tom Nordvi Jensen (Deltog ikke under behandling af 
punkt 11 grundet inhabilitet.), Kate Skavin, Hanne 
Stockfleth Grønne Leth, Katja Salomon Johansen 
(Deltog ikke under behandling af punkt 6 grundet 
inhabilitet.), Dorte Simon, Anette Slot (Økonomisk 
konsulent, Økonomi - Børn og Kultur) 
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Fraværende: Søren B. Heisel (Afbud.), Lisbet Elkjær (Afbud.), Jytte 
Larsen (Afbud.), Lillian Lottrup (Afbud.) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  27. november 2013 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Oplysningsforbundene, pensionisttilskudsregnskab 2012 
2 Oplysningsforbundene, regnskab for undervisningstilskud år 2012 og 

fordelingstal 2014 
3 Oplysningsforbundene, lokaletilskudsregnskab år 2012 
4 Yoga for dig søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening 
5 Borgerforeningen i Gentofte søger om at blive godkendt folkeoplysende 

forening i Gentofte 
6 Ansøgning til udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning fra BUS Gentofte 
7 Gentofte-ordningen 
8 Forslag fra BUS og SIG om ændring i sammensætning af 

Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 -2017 
9 Drøftelse af lokaleproblemstillinger i forhold til oplysningsforbundene 
10 Folkeoplysningsudvalgets rolle i handleplanen for Handicappolitikken 
11 HOF Gentofte fusionerer med København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, 

Lyngby, Rudersdal og Gladsaxe 
12 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
13 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
1  Åbent         Oplysningsforbundene, pensionisttilskudsregnskab 2012 
 
046343-2013 
 
 
Resumé 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra 
oplysningsforbundene. Økonomi har efterfølgende foretaget stikprøvekontrol af det medsendte 
dokumentationsmateriale. 

Et oplysningsforbund har fremsendt ansøgning uden de fulde cpr. nr. på alle deltagerne. Da 
Økonomi skal være i stand til at foretage stikprøvekontrol i cpr. registret er tilskudsbeløbet ikke 
udbetalt til forbundet. 

Derudover har en andet oplysningsforbund angivet de samlede PEAS udgifter til at udgøre 2.150 
kr. i tilskudsregnskabet, men ansøgning om tilskuddet ses endnu ikke modtaget. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger. 

 
Baggrund 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte Kommune et tilskud 
svarende til 25 pct. af kursusprisen. 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registrerede arbejdsledige samt studerende, der 
deltager i undervisning i Gentofte Kommune er berettiget til det nedsatte tilskud. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab for år 2012. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Vedtaget.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Regnskab peas 2012 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
2  Åbent         Oplysningsforbundene, regnskab for undervisningstilskud år 2012 og 
fordelingstal 2014 
 
046309-2013 
 
 
Resumé 

Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene. 
Gennemgangen har givet anledning til at indskærpe følgende: 

Dokumenterede PR-udgifter, omkostninger til administration samt ledelse kan højst udgøre 40 pct. 
af foreningens samlede ramme til debatarrangementer/aktiviteter, jvf. retningslinjerne for tilskud til 
folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune. 

Med udgangspunkt i det, har Økonomi taget kontakt til de aftenskoler, der i tilskudsregnskabet for 
2012 har medtaget flere udgifter end de tilskudsberettigede. Økonomi har modtaget rettelsesbilag 
og udgifterne til debatarrangementer i vedlagte bilag er korrigeret herfor. 

På den baggrund forelægges tilskudsregnskabet for 2012 hermed til godkendelse. Dog med det 
forbehold, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud samt at 
den fornødne dokumentation er tilstede. 

 
Baggrund 

Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til debatarrangementer og undervisning har Økonomi 
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter i 2012. På den baggrund er mer-
/mindreudgifterne for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 pct.) 
samt debatarrangementer (10 pct.), jvf. vedlagte to bilag. 

For tilskudsåret 2012 ser de samlede resultater ud som følgende: 

Undervisning (90 pct.) 

Mindreudgifter 1.169.263 
fratrukket merudgifter 118.344 kr. 
= nettomindreudgifter 1.050.919 kr. 
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Debatarrangementer (10 pct.) 

Mindreudgifter 33.121 kr. 
fratrukket merudgifter 177.691 
=nettomerudgifter 144.570 kr. 

I henhold til Kulturelt udvalgs vedtagelse af 30. november 2005 samt gældende retningslinjer for 
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelt 
merudgifter af mindreudgifterne. 

  

 
Vurdering 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber for undervisning 
2012 opfylder kravene, jvf. gældende retningslinjer for tilskud. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At ovenstående regnskab for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2012 
godkendes med ovenstående forbehold. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Regnskab 10 pct 2012 
 Regnskab for undervisning 2012 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
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3  Åbent         Oplysningsforbundene, lokaletilskudsregnskab år 2012 
 
036427-2013 
 
 
Resumé 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2012 for 
oplysningsforbundene til godkendelse. 

 
Baggrund 

Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger, 
tilskudstilsagn samt Gentofte kommunes økonomisystem.  

Denne gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Dog med det forbehold, at 
aftenskolerne har fulgt Gentofte Kommunes retningslinjer for tilskud samt at den fornødne 
dokumentation er til stede. 

 
Vurdering 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid vurderer, at det samlede lokaletilskudsregnskab år 2012 
opfylder kravene, jvf. gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. 

 
Indstilling 

Økonomi samt Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At lokaletilskudsregnskabet for år 2012 godkendes med ovenstående forbehold. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Bilag 
 Regnskab 2012, lokale 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
4  Åbent         Yoga for dig søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening 
 
030372-2013 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
folkeoplysning. En godkendt forening er berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit og 
kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år.  

 
Baggrund 

Foreningen "Yoga for dig" søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, således at foreningen 
fremover kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 
Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune, nærmere betegnet på Nymosehave, hvor de 
pt. har deres aktivitet i gymnastiksalen. 

Foreningen har 6 medlemmer hvor de 3 er hjemmehørende i Gentofte Kommune. 
Foreningens formål er gennem træning, fællesskab og aktiviteter at udbrede kendskabet og 
interessen for yoga. "Yoga for dig" har sit afsæt i de to yogaformer Hatha yoga og Ashtanga yoga. 
Foreningens aktiviteter sætter fokus på deltagelse for alle i familien således, at såvel forældre som 
børn og unge får mulighed for socialt og aktivt samvær i lokalsamfundet. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At "Yoga for dig" godkendes som en folkeoplysende forening og er dermed berettiget til at låne 
kommunale lokaler vederlagsfrit fremover. 

 
Beslutninger 
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Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget - YOGA FOR DIG 01 10 13 
 Budget for YOGA FOR DIG 1 10 13 (2) 
 Oversigt over foreningen YOGA FOR DIGs bestyrelse pr  1 10 13 
 Referat fra stiftende generalforsamling af foreningen YOGA FOR DIG d 1 10 13 
 Vedtægter - YOGA FOR DIG v2 0_underskrevet af bestyrelsen 
 Medlemskartotek (version 2) YOGA FOR DIG 01 10 13 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
5  Åbent         Borgerforeningen i Gentofte søger om at blive godkendt 
folkeoplysende forening i Gentofte 
 
045759-2013 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til loven om 
folkeoplysning. En godkendt forening er berettiget til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit 
og kan søge medlemstilskud til foreningens medlemmer under 25 år. 

 
Baggrund 

Borgerforening i Gentofte søger Folkeoplysningsudvalgets godkendelse, således at foreningen 
fremover kan låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune. 

Foreningen har p.t. 250 medlemmer hvoraf 230 er hjemmehørende i Gentofte Kommune. 

Borgerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser bl.a. i kommunale anliggender 
samt fremme sammenholdet i foreningen, f.eks. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster, 
fugleskydning og/eller underholdende og lærerige foredrag. 
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Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at foreningen opfylder Folkeoplysningsudvalgets krav for at være en 
folkeoplysende forening. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Borgerforeningen Gentofte  godkendes som en folkeoplysende forening og dermed er berettiget 
til at låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Vedtaget.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Borgerforeningen i Gentofte søger om blive godkendt folkeoplysende forening 
 Borgerforeningen, regnskaber for 2009, 2010, 2011 og 2012 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
6  Åbent         Ansøgning til udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning fra BUS 
Gentofte 
 
029246-2012 
 
 
Resumé 

Børne- og ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte (BUS) søger udviklingspuljen for fritid og 
folkeoplysning om støtte til et pilotprojekt, der skal afsøge løsninger til at fastholde de 16-21årige 
medlemmer i to af kommunens spejdergrupper.  
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Baggrund 

Spejdergrupperne i Gentofte Kommune oplever, at frafaldet blandt de 16-21årige medlemmer fører 
til mangel på lederkræfter og derved vanskeliggør fundamentet for spejderarbejdet. For at vende 
denne tendens, ønsker BUS at afprøve metoder til fastholdelse af de unge og søger 
udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning om 30.000 kr. til støtte af et pilotprojekt.   

I pilotprojektet skal det undersøges, om honorering af de unge lederassistenter vil have en positiv 
virkning og bidrage til, at de unge kan finde tid i deres hverdag til at være aktive i spejderarbejdet. 
Ved at give de unge lederassistenter et honorar, giver man dem mulighed for at kombinere 
interesse og fritidsarbejde. Det er planen, at dette skal afprøves i hhv. Helleruplund spejderne og 
1. Klampenborg.  

Aflønning af ledereassistenter er et markant nyt skridt for spejdergrupperne, hvor alle ledere og 
trænere traditionelt arbejder ulønnet.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at det er vigtigt at arbejde for løsninger, der imødekommer den store 
udfordring, som ungdomsfrafald er i spejdergrupper og idrætsforeninger. Pilotprojektet, som BUS 
ønsker at afprøve, er et bud på en konstruktiv tilgang i forhold til at give unge medlemmer en ny 
position i foreningen, og gøre det attraktivt at være leder.  

Børn, Unge og Fritid vurderer, at det er relevant at yde støtte til fastholdelse af unge i foreningerne 
og BUS' pilotprojekt kan bidrage til at afdække nogle af de faktorer, som indvirker i de unges 
foreningsfravalg.  

Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning yder ikke tilskud til driftsudgifter, hvilket honorering af 
de unge lederassistenter kan betegnes som. Dog er det anført i puljens retningslinjer, at der kan 
søges støtte til at afprøve nye aktiviteter for særlige målgrupper og BUS' ansøgning kan betragtes 
som værende i dette regi.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen fra BUS ogbeslutter, hvorvidt den skal 
imødekommes. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Folkeoplysningsudvalget drøftede ansøgningen og besluttede at imødekomme 
ansøgningen fra Børne- og ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte. 
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Katja Salomon Johansen, (BUS) deltog ikke under behandling af punktet grundet inhabilitet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning fra BUS Gentofte til Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
7  Åbent         Gentofte-ordningen 
 
031479-2006 
 
 
Resumé 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2012 at vedtage definition af større 
tilskud til 200.000 kr. for folkeoplysende foreninger. Den 27. august 2013 indstillede 
Folkeoplysningsudvalget en ændring af tilskudsbeløbet for idrætsforeninger og spejdere til 100.000 
kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.  

Efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. august trak SIG v/ Kate Skavin støtten til forslaget 
tilbage, ligesom det har vist sig at otte af de ni foreninger, der modtager 100.000-200.000 kr. i 
tilskud ikke ønsker grænsen ændret. På baggrund heraf har formanden for Kultur- og 
Fritidsudvalget ønsket at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen endnu en gang, inden Kultur- og 
Fritidsudvalget evt. behandler sagen.  
 
Baggrund 

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Gentofte Kommune ydes én gang årligt medlems- og 
lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.  
 
Jævnfør Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2 og 3 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at 
regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Besluttes 
dette, skal grænsen for større tilskud fastsættes. 

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på møde den 11. april 2012, at såfremt en folkeoplysende 
forening har modtaget samlet tilskud på over 200.000 kr., skal tilskudsregnskaberne revideres ved 
registreret eller statsautoriseret revisor. Hvis de samlede tilskud er på under 200.000 kr., kan den 
folkeoplysende forening anvende en valgt uafhængig revisor. 
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Gentofte Kommune samarbejder med Danmarks Idrætsforbund om at gøre de mange 
administrative opgaver i foreningerne enklere og generelt at gøre det lettere at være frivillig 
folkeoplysende forening i Gentofte Kommune. Et samarbejde, der ligger i tæt tråd med den af 
Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagne definition for større tilskud på 200.000 kr., som i høj grad har 
bidraget til at give de folkeoplysende foreninger mindst muligt administrativt besvær. 

Gennemgang af punktets historik: 

·     Den 11. april 2012 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet under punkt 1 – 
Gentofteordningen, at vedtage definition af større tilskud til 200.000 kr. for folkeoplysende 
foreninger. Marie Louise Gjern Bistrup (F) stemte imod og ønskede beløbsgrænsen på 
100.000 kr. 

·     Den 26. februar 2013 besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet under punkt 2 – 
Gentofteordningen, Revision af de frivillige foreninger regnskab, at de skærpede 
revisionsbestemmelser, grundet sen udsendelse af revisionsinstruksen, først træder i kraft 
med virkning for regnskabsåret 2013. Beslutningen blev ”vedtaget med bemærkning om, 
at revisorinstruksen revideres og forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse på 
næste møde d. 23. april 2013, hvorpå det anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget”. 

·     Den 23. april 2013 blev mødet aflyst, og den reviderede revisionsinstruks blev 
efterfølgende fremlagt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. juni under punkt 2 – 
Revisorinstruks for frivillige foreninger.  

·     Den 27. august 2013 afviste Folkeoplysningsudvalget indstillingen under punkt 1 – 
Gentofte-ordningen, om at fastholde definitionen af større tilskud på 200.000 kr. Endvidere 
blev der efterspurgt viden om antallet af foreninger, der ville blive påvirket af revideringen 
af definitionen af større tilskud til 100.000 kr. samt hvad disses holdning er til en eventuel 
ændring. 

Børn, Unge og Fritid har forhørt sig hos de ni foreninger, der i dag modtager et årligt tilskud på 
mellem 100.000 kr. og 200.000 kr. Otte af de ni foreninger ytrer bekymring over at blive pålagt den 
ekstra udgift der er forbundet med registreret eller statsautoriseret revision og ønsker dermed 
ikke ændringen gennemført. 

Yderligere valgte SIG v/ Kate Skavin efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. august 2013 at 
trække sin støtte til ændringen. 

Med baggrund i ovenstående henviser formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, at 
Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen endnu en gang, inden Kultur- og Fritidsudvalget evt. 
behandler sagen på næstkommende møde den 4. december 2013.  

Vedlagt som bilag er de gældende retningslinjer for revision til folkeoplysende foreninger.  
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid samt Økonomi vurderer, at en fastholdelse af den nuværende definition af 
større tilskud på 200.000 kr. og dermed krav om registreret eller statsautoriseret revisor for 
folkeoplysende foreninger er passende i forhold til revisionsopgavens størrelse og de 
folkeoplysende foreningers udgift hertil.  
 
Indstilling 
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Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At definitionen af større tilskud forbliver 200.000kr. for folkeoplysende foreninger.  

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Vedtaget.  
Katja Salomon Johansen, (BUS) undlod at stemme. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Krav til regnskab og revision for 2012 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
8  Åbent         Forslag fra BUS og SIG om ændring i sammensætning af 
Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 -2017 
 
046381-2013 
 
 
Resumé 
Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG) og Børne- og ungdomsorganisationernes 
samråd (BUS) indstiller, at sammensætningen i Folkeoplysningsudvalget ændres, således at SIG 
fremover vil være repræsenteret ved tre medlemmer og BUS vil være repræsenteret ved to 
medlemmer.  
 
Baggrund 

SIG er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget med to medlemmer i ulige år, og med tre 
medlemmer i lige år. BUS deltager med en repræsentant i lige år og med to repræsentanter i ulige 
år. SIG og BUS ønsker at sammensætningen i Folkeoplysningsudvalget ændres, og at 
medlemsantallet udvides med et udvalgsmedlem, således at SIG fast er repræsenteret med tre 
medlemmer og BUS er repræsenteret ved to medlemmer.  

BUS og SIG indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at forslaget drøftes og sendes videre til 
behandling og beslutning i Kommunalbestyrelsen.  
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De gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune vedlægges som bilag. 

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at en sammensætning af Folkeoplysningsudvalget uden udskiftning 
af repræsentanter hvert år, vil bidrage til at give mere kontinuitet for det enkelte medlem og for 
udvalget som helhed.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At Folkeoplysningsudvalget drøfter indstillingen fra BUS og SIG. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Folkeoplysningsudvalget drøftede indstillingen og anbefaler til Kultur- og Fritidsudvalget 
og Kommunalbestyrelsen at ændre vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget med hensyn 
til sammensætningen af udvalgets medlemmer. 
 
Dorte Simon, (Danske Handicaporganisationer - Gentofte) stemte imod med begrundelsen, 
at udvalgets øvrige repræsentanters indflydelse bliver mindre. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kultur- og fritidsudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Indstilling fra BUS og SIG, Vedr. ændring af sammensætning i Folkeoplysningsudvalget 
 Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget - rev 2012 v.1.1 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
9  Åbent         Drøftelse af lokaleproblemstillinger i forhold til oplysningsforbundene 
 
046431-2013 
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Resumé 

FOF Gentofte oplever at lokalesituationen på oplysningsforbundenes område er problematisk og 
ønsker en drøftelse af, hvordan situationen kan forbedres. 

 
Baggrund 

Jf. Folkeoplysningsloven er det muligt at låne nogle af skolernes lokaler til undervisningsformål og 
idræts- og foreningsaktiviteter.  

Nogle af skolernes lokaler kan lånes til undervisningsformål og idræts- og foreningsaktiviteter jf. 
Folkeoplysningsloven i perioden den 1. september til 31. maj mandag-torsdag i tidsrummet kl. 
17.00-22.00.  
   
Skolernes boldbaner kan lånes i samme tidsrum og sædvanligvis i perioden 1. maj til 30. 
september. 

Lokaler, gymnastiksale og boldbaner kan ikke lånes i skolernes ferier.  

I sæson 2013/2014 har det været muligt at låne gymnastiksale 
på Dyssegårdsskolen, Kulturskolerne, Gentofte Skole, Munkegårdsskolen, Nymosehave’s 
gymnastiksalsbygning, Skovshoved Skole, Søgårdsskolen og Tjørnegårdsskolen.  

Alle haller på Bakkegårdsskolen, Hellerup Skole, Ordruphallen og Skovgårdsskolen fordeles af 
haludvalget.  

Derudover vil det være muligt at låne almindelige klasselokaler og faglokaler på 
Bakkegårdsskolen, Gentoftegade 71, Kulturskolerne, Ordrup Skole og Skovgårdsskolen. 
Endvidere er det muligt at låne Musikhuset på Maglegårdsskolen.  

Lokalerne fordeles efter en klar prioritering i Folkeoplysningsloven. Aktiviteter i forbindelse med 
skolens egne børn har 1. prioritet, handicappede børn og voksne har 2. prioritet, børn og unge 
(foreninger/institutioner med medlemmer under 25 år) har 3. prioritet, voksne 
(oplysningsforbund/aftenskoler) har 4. prioritet, foreninger og firmaidræt med kun få deltagere 
under 25 år har 5. prioritet og foreninger og firmaidræt med ingen deltagere under 25 år har 6. 
prioritet.  

Foreninger tildeles årligt lokaler efter prioriteterne, og et oplysningsforbund kan således ikke regne 
med at få et bestemt lokale stillet til rådighed alene fordi, lokalet tidligere har været tildelt. Det 
tilstræbes dog, at brugerne får mulighed for at fortsætte i de anvendte lokaler.  

Almindelige klasselokaler og faglokaler kan i 2013/14 lånes i weekends på Bakkegårdsskolen og 
Kulturskolerne fredage kl. 15.00-22.00 og lørdage/søndage kl. 9.00-17.00.  

Gymnastiksale kan lånes i weekends i 2013/14 på Kulturskolerne, Gentoftegade 71 og Gentofte 
Skole i samme tidsrum.  

Der har i 2013 været en særlig udfordring med tildelingen af lokaler på Gentoftegade 71, der ikke 
kunne tildeles for hele kursusåret, som følge af Børn, Unge og Fritids planer for den fremtidige 
brug af huset. Dette er meldt ud til brugere af Gentoftegade 71 d. 22. maj 2013.  
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Oplysningsforbundene har behov for speciallokaler og sale. Med kulturpakkernes popularitet på 
Kulturskolerne og idrættens øgede brug af sale er det blevet stadig sværere for 
oplysningsforbundene og aftenskolerne at få adgang til egnede faciliteter. Oplysningsforbundene 
oplever også, at undervisning pga. andre arrangementer på Kulturskolerne ikke kan forløbe 
kontinuert, men må planlægges ift. Kulturskolernes egne arrangementer.  

Oplysningsforbundene ønsker endvidere, at tilbyde kurser i et bredere geografisk område, hvorfor 
der er et behov for adgang til lokaler i kommunens forskellige bydele.  

I Idræts- og bevægelsespolitikken 2013-2016 er et af indsatsområderne at finde faciliteter til 
oplysningsforbund. 

 
Vurdering 

Idræt og Fritid vurderer, at problemstillingen er relevant, og at det blandt andet kunne være 
hensigtsmæssigt at åbne op for flere skolers faglokaler i aftentimerne. Idræt og Fritid vurderer, at 
de største udfordringer er at finde billedkunstlokaler og gymnastiksale i dagtimerne. 

Emnet er endvidere et indsatsområde i idræts- og bevægelsespolitikken i perioden 2013 - 2016.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget:  

At udvalget drøfter lokaleproblematikken på oplysningsforbundenes område. 

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Drøftet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
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10  Åbent         Folkeoplysningsudvalgets rolle i handleplanen for 
Handicappolitikken 
 
046486-2013 
 
 
Resumé 
Kultur- of Fritidsudvalget drøftede på sit møde d. 8.4.2013 Gentofte Kommunes oplæg til revideret 
handicappolitik 2013-2016. Politikken er i foråret 2013 vedtaget i Kommunalbestyrelsen, og i 
januar 2014 skal fagudvalg og kommunalbestyrelse vedtage handicappolitikkens handleplan, som 
skal udmønte politikkens mål og visioner i praksis i den kommende fire års periode. 
 
Baggrund 

Handleplanen spiller sammen med og bygger på kommunens andre strategier, herunder mål i 
Gentofte Plan. Formålet med handleplanen er at omsætte handicappolitikkens mål og 
indsatsområder i praksis gennem konkrete indsatser på alle områder og niveauer i kommunen. 
Indsatsområderne kultur og fritid er et højt prioriteret både i den ny handicappolitik og i 
handleplanen -  som er under færdiggørelse. 

I handicappolitikken hedder det om Kultur, fritids og foreningsliv:  

”Gentofte kommune ønsker at alle børn, unge og voksne med handicap kan deltage i 
foreningslivet”, og de konkrete mål i politikken er:  

 At fremme dialog om behov og ideer til, hvordan flere børn, unge og voksne med handicap 
kan deltage i foreningslivet 

 At arbejde for at skabe en større rummelighed i kommunens kultur- og fritidstilbud 
 At afprøve nye fritids og kulturtilbud, som giver særligt gode betingelser for at borgere med 

handicap kan deltage 
 At have særligt fokus på, at børn og unge, med handicap kan deltage i alle kommunens 

fritids- og kulturaktiviteter  
 At sætte fokus på tilgængeligheden i det offentlige rum, hvor kommunen afvikler fritids- og 

kulturaktiviteter 

Idræt og Fritid har formuleret en række konkrete indsatser, der understøtter politikkens mål. Det er 
indsatser, som hænger sammen med områdets overordnede mål i Idræts- og 
bevægelsespolitikken og folkeoplysningspolitikken, men som har særligt fokus på inklusion i fritids 
og foreningslivet.  

Det er planlagt, at der i Handicaprådet følges op på målene i handicappolitikkens handleplan hvert 
halve år og fortages en evaluering hvert andet år.  

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid finder det relevant, at folkeoplysningsudvalget følger rytmen på opfølgning og 
evaluering af handleplanen og derfor sætter opfølgning på handicappolitikkens handleplan på 
dagsordenen hvert halve år. Derudover kan Folkeoplysningsudvalget afholde et eller flere 
temamøder med inklusion i fritids- og foreningslivet som dagsorden. Der kan inviteres udvalgte 
gæster, og møderne kan eventuelt afvikles i samarbejde med foreningerne. Det kunne være 
temaer som: 
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 Tilgængelig på fritidsområdet. Hvordan arbejder vi bedst med foreninger, spejdere og 
aftenskoler om løbende at forbedre tilgængelighed: Bygningsmæssigt, 
kommunikationsmæssigt og digitalt? 

 Barrierer: Hvorfor er der så relativt få mennesker med handicap, der deltager i fritids og 
foreningslivet. Hvor er barriererne? Hvilke barriererne er der i foreningerne, hvilke barrierer 
er der hos mennesker med handicap? 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

Det drøftes, hvordan udvalget konkret vil arbejde med at omsætte handicappolitikkens mål til 
praksis.  

 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Udsat, Folkeoplysningsudvalget ønsker at tage punktet op igen når handicappolitikkens 
handleplan foreligger.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Folkeoplysningsudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
11  Åbent         HOF Gentofte fusionerer med København, Frederiksberg, Tårnby, 
Dragør, Lyngby, Rudersdal og Gladsaxe 
 
045989-2013 
 
 
Resumé 

Folkeoplysningsudvalget godkender alle foreninger i Gentofte Kommune, der lever op til kravene 
i folkeoplysningsloven. En godkendt forening er berettiget til at modtage tilskud efter gældende 
regler for voksenundervisning samt låne kommunale lokaler vederlagsfrit. 
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HOF Gentofte har den 13. december 2012 oplyst, at HOF er fusioneret med FOF København, 
Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe kommuner, og 
aftenskolen har i den forbindelse ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening. Fusionen 
er betinget af Gentofte Kommunes godkendelse af den fusionerede forenings vedtægter. 
Ansøgningen og de nye vedtægter er vedlagt.  

 
Baggrund 

I 2009 fusionerer hovedstadens tre største aftenskoler: I) FOF København, Frederiksberg, Tårnby, 
Dragør, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe og II) HOF København og III) HOF Frederiksberg. 

HOF Gentofte og FOF Gentofte fortsatte uændret. 

FOF/HOF København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe og 
Gentofte (herefter FOF/HOF) har derfor ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening i 
Gentofte Kommune. Ændrede vedtægter for foreningen til Gentofte Kommunes godkendelse var 
vedlagt ansøgningen. Fusionen trådte i kraft 1. januar 2013. 

Det er en betingelse for godkendelse af en folkeoplysende forening, at den er hjemmehørende i 
tilskudskommunen. Dette følger direkte af folkeoplysningslovens §4, stk. 2, nr. 6 og derudover af 
”Folkeoplysende voksenundervisning. Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014” vedtaget 
den 30. oktober 2012 i Folkeoplysningsudvalget.  

Det fremgår af den fremsendte vedtægts §1, stk. 2, at foreningen er hjemmehørende i 
kommunerne: København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe 
og Gentofte. Det fremgår endvidere af vedtægtens §1, stk. 1, at foreningens hjemsted er Lyngby-
Taarbæk Kommune. Kontoradressen er således i Lyngby-Taarbæk Kommune. I forhold til 
bestyrelsens sammensætning fremgår det af vedtægten, at der ikke er sikret en plads i bestyrelsen 
til en Gentofte borger, idet det fremgår af vedtægten, at ”mindst tre skal være bosiddende eller 
have deres virke i kommunerne Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe eller Gentofte.” (§4, stk. 
1). Endelig fremgår det, at bestyrelsen kan beslutte at nedsætte lokale aktivitetsudvalg (§4, stk. 3). 
Det fremgår af selve ansøgningen, at der for foråret 2013 vil være et særskilt program for Gentofte 
Kommune, og det fremgår af foreningens hjemmeside, at der også for efteråret 2013 er udarbejdet 
et særskilt program for Gentofte Kommune.  

Oplysningsforbundet AOF Gentofte, Gladsaxe og Lyngby Taarbæk Kommuner er tidligere blevet 
godkendt af Gentofte Kommune. Foreningens kontor er i Gladsaxe Kommune. 
Folkeoplysningsudvalget har også den 8. december 2009 godkendt LOF København, 
Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk kommune, der har kontor i Holte.  

Folkeoplysningsudvalget har på flere møder i 2010 generelt drøftet foreningers tilhørsforhold til 
Gentofte Kommune og vedtog i 2010, at Folkeoplysningsudvalget i sine fremtidige behandlinger af 
ansøgninger om godkendelse af foreninger i Gentofte Kommune, vil tage andelen af foreningens 
medlemmer, som er bosat i Gentofte Kommune med som en del af den samlede vurdering. 

Børn, Unge og Fritid har indhentet følgende oplysninger:  

FOF/HOF havde 7.302 deltagere fra Gentofte Kommune i 2012, dette udgjorde 7,5% af HOF/FOF 
samlede deltagerantal. 

FOF/HOF afviklede i alt 587 kurser i Gentofte Kommune i 2012.  
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Endvidere har Børn, Unge og Fritid indhentet oplysninger fra en del af de andre kommuner vedr. 
deres godkendelse af fusioner. De øvrige kommuner i den fusion, som denne sag omhandler, har 
endnu ikke behandlet de nye vedtægter, men har godkendt de tidligere fusioner, og må således 
have lagt til grund, at foreningen har været hjemmehørende i de pågældende kommuner. Børn, 
Unge og Fritid er ikke bekendt med om København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør eller Rudersdal 
har taget særskilt stilling til, hvorvidt en forening kunne være hjemmehørende i flere kommuner.  
Det fremgår dog af en mail fra Rudersdal Kommune, at kommunen i forbindelse med 
godkendelsen af en fusion i 2005 lagde vægt på en række forhold, herunder: At foreningen blev 
meddelt at tilskud som kommunen yder sine borgere ikke kan tages med over kommunegrænsen, 
at Folkeoplysningsudvalget har noteret sig, at der som hidtil udsendes programmer for det 
nærmeste lokalområde, at der vil blive aflagt separat tilskudsregnskab for hver kommune, at der er 
repræsentanter fra kommunen i bestyrelsen, og at der skal indsendes selvstændig årsberetning for 
foreningen aktiviteter i kommunen. 

Kulturministeriet har den 4. oktober 2013 skrevet til FOF Gentofte, vedrørende spørgsmålet om, 
hvornår en forening er hjemmehørende i en kommune, at: 

”Af lovbemærkningerne fremgår, at det er kommunalbestyrelsen, som konkret afgør, om en 
forening har en sådan tilknytning til kommunen, at den opfylder kravet om at være hjemmehørende 
der. Det skal kommunalbestyrelsen gøre ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger 
om foreningen.  

I forhold til hvad der kan indgå i kommunens vurdering fremgår det endvidere af bemærkningerne i 
Karnov, at hvis en foreningen har særskilt kontoradresse, må det normale være, at den ligger 
inden for kommunens grænse. Til gengæld antages det, at foreningslederens bopælskriterium ikke 
kan indgå i vurderingen. Endvidere står der, at medlemmernes bopælskriterium ikke kan indgå 
som eneste kriterium, men alene være en faktor i den samlede vurdering af, hvor vidt en forening 
er hjemmehørende i den pågældende kommune.” 

Gentofte Kommune har efterfølgende rettet telefonisk henvendelse til Kulturministeriet med henblik 
på at få oplyst, hvilke andre kriterier ud over kontoradresse og medlemmernes bopæl, der kan eller 
skal indgå i den samlede vurdering, men ministeriet har oplyst, at man ikke kan uddybe 
ovenstående.  

Repræsentanterne for de tre oplysningsforbund vil ikke kunne deltage i sagens behandling, da 
JURA har vurderet, at oplysningsforbundenes repræsentanter er inhabile i henhold til 
forvaltningslovens §3, stk. 1, nr. 3 (se bilag).  

  

 
Vurdering 

JURA vurderer, at det er en forudsætning for, at fusionen lever op til kravene i 
folkeoplysningslovens §3, stk. 1, nr. 6, at foreningen har andre tilknytningsforhold til Gentofte 
Kommune end medlemmernes bopæl. Tilknytningen kunne fx være i forhold til aktiviteterne, den 
lokale indflydelse og et lokalt program.  

Økonomi vurderer, at godkendelse af fusionen ikke vil have indvirkning på fordeling af midlerne til 
folkeoplysning. Såfremt FOF/HOF København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Lyngby-Taarbæk, 
Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte godkendes som folkeoplysende forening, vil det således ikke 
have en indvirkning på budgetrammen for 2014. Fordelingen af tilskudsrammen kan således 
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forelægges Folkeoplysningsudvalget på mødet 13. december 2013 med udgangspunkt i regnskab 
2012. 

Børn, Unge og Fritid vurderer, at en godkendelse af fusionen vil sikre at Gentofte Kommunes 
borgere fortsat vil have mulighed for at deltage i kurser, foredrag og debatarrangementer. Omvendt 
er FOF/HOFs antal af kursusaktiviteter og deltagere i Gentofte Kommune så stort, at et nej til 
godkendelse af fusionen vil være til gene for Gentofte Kommunes borgeres muligheder for at 
deltage i kurser, foredrag og debatarrangementer. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At fusionen godkendes under forudsætning af, at der stilles krav om, 1) at den fremsendte vedtægt 
ændres således, at en borger fra Gentofte sikres en plads i bestyrelsen, at der skal nedsættes et 
lokalt aktivitetsudvalg for Gentofte Kommune, og 2) at der fortsat skal udarbejdes særskilt program 
for Gentofte Kommune.  
  
 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
Udsat.  
Folkeoplysningsudvalget ønsker at behandle punktet på deres næste møde d. 11. december 
2013.  
 
Anne-Marie Sejer (HOF), Tom Nordvi Jensen (AOF) og Keld Grinder Hansen (FOF) deltog 
ikke under behandling af punktet grundet inhabilitet. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Folkeoplysningsudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 FOF / HOF ansøger om godkendelse af fusion. 13.12.2012  - Samt bilag 1. 
 Vedtægter pr. 01.01.13 
 Spørgsmål om inhabilitet 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
12  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
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006663-2013 
 
 
Beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
1) Orientering om status vedr. Gentofte Kommunes sagsanlæg med Gentofte Karate Klub. 
 
2) Orientering om status vedr. revision af I. C. Gentofte Stars Forældreforening og I. C. 
Gentofte Stars. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 
 
13  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006663-2013 
 
 
Beslutninger 
 
Ingen meddelelser. 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


