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1 (Åben) Orientering om opgaveudvalget FN’s Verdensmål i Gentofte
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-01148
Resumé
Orientering om opgaveudvalget FN’s Verdensmål i Gentofte på Folkeoplysningsudvalgets møde
den 26. februar 2020.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har nedsat opgaveudvalget FN’s Verdensmål i Gentofte. Formålet med
opgaveudvalget er at skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til FN’s
verdensmål i Gentofte, så verdensmålene bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling.
Målet for opgaveudvalget er at:




Etablere et overblik over hvilke type aktiviteter, der allerede er i gang i Gentofte, og komme
med anbefalinger til hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere lokalt.
Skabe øget kendskab, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og
lokalt i Gentofte.
Komme med forslag til, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at
tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier, planer mv.

Opgaveudvalget har haft seks møder og har prioriteret fire fokusområder for verdensmålsindsatsen
i Gentofte:
 Vi lever klimaansvarligt
Vi kan vise, at det kan lade sig gøre at reducere CO2-udledningen, minimere vores forbrug
af naturressourcer og fokusere på bæredygtig produktion. Sammen skal vi løfte den grønne
omstilling, bidrage til en cirkulær økonomi, og forbruge mere ansvarligt.


Vi gør byen grønnere og sundere
Vores kommune skal være endnu grønnere, renere og sundere.



Vi skaber rum for gode liv
For at skabe sammenhængskraft og balance i vores lokalsamfund i Gentofte, er det vigtigt,
at vi har fokus på social bæredygtighed. Derfor gør vi en ekstra indsats for at skabe
rammerne for et aktivt og sundt liv med høj livskvalitet for alle.



Vi lærer og deler viden
I Gentofte vil vi gerne blive endnu bedre til at tage de bæredygtige valg. Derfor gør vi en
ekstra indsats for at tilegne os og udbrede viden om klimaforandringer og grøn omstilling.
Vi inspirerer hinanden med konkrete redskaber og ideer, der hjælper os til at leve
bæredygtigt i alle livets faser.

Arbejdet i opgaveudvalget begyndte i april 2019 og afsluttes i 2. kvartal af 2020.
Kontaktpersoner for opgaveudvalget er Kommunikationschef Marianne Grundsøe SkovfogedOlsen og konsulent Maria Maarbjerg.

Indstilling
Tværgående funktioner indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
.

2 (Åben) Skovshoved Sogns Saunalaug, godkendelse af folkeoplysende forening
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-01002
Resumé
Skovshoved Saunalaug 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 til medlemmer under 25 år.
Skovshoved Sogns Saunalaug vil fremme det aktive medborgerskab i Gentofte Kommune gennem
et forpligtende fællesskab for medlemmerne om saunaen og det sociale liv, der knytter sig hertil,
og derigennem udbrede kendskabet til vinterbadning og saunaaktivitet.
Foreningen blev stiftet 17. september 2019 og havde med udgangen af januar 2020 293
medlemmer, hvoraf de 5 medlemmer var under 25 år. Halvdelen af medlemmerne er bosiddende i
Gentofte Kommune. Medlemstallet forventes i løbet af 2020 at stige til 400.
Bortset fra, at der i §2 i vedtægterne står, at borgere fra Gentofte Kommune har fortrinsret til at
blive optaget som medlemmer, lever foreningens vedtægter op til Folkeoplysningslovens og
Gentofte Kommunes krav, herunder kravet om at være hjemmehørende i kommunen.
Skovshoved Sogns Saunalaug er blevet gjort opmærksom på at §2 skal ændres, så foreningen er
ligeværdigt åben for alle, og de er indstillet på at ændre §2 på den førstkommende ordinære
generalforsamling i maj 2020.
Foreningens vedtægter, referat af den stiftende og en nyligt afholdt ekstraordinær
generalforsamling samt bestyrelsesoversigt og budget er vedlagt som bilag.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurdere samlet, at Skovshoved Sogns Saunalag efter en
ændring af §2 vil opfylde kravene til at være en folkeoplysende forening i kommunen.
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Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Skovshoved Sogns Saunalaug på betingelse af ændring af §2 godkendes som folkeoplysende
forening i Gentofte Kommune

Tidligere beslutninger:
Godkendt under forudsætning af ændring af §2 godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte
Kommune samt at henvisning til §7 rettes til §8 i §3.

Beslutninger:
.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.

Referat af stiftende generalforsamling (3323084 - EMN-2020-01002)
Referat af generalforsamling den 29 januar. 2020 (3323085 - EMN-2020-01002)
Vedtægter (3323086 - EMN-2020-01002)
Bestyrelsesoversigt (3323087 - EMN-2020-01002)
Budget 2020 (3323089 - EMN-2020-01002)

3 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-00800
Resumé
Folkeoplysningsudvalget begyndte på seneste møde d. 18.12.en diskussion af demokratiet på det
folkeoplysende område. Forløbet indledtes med et oplæg af Professor Bjarne Ibsen og en kort
drøftelse. På mødet drøftes, hvordan Folkeoplysningsudvalget kan arbejde med at udvikle
demokratiet på det folkeoplysende område.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget havde på mødet d. 18.12.2019 besøg af professor Bjarne Ibsen fra
Center for idræt og Civilsamfund på Institut for Idræt og Biomekanik, ved Syddansk Universitet.
Bjarne Ibsen præsenterede egne og internationale undersøgelsesresultater om demokrati i
folkeoplysende foreninger. Folkeoplysningsudvalget drøftede hernæst demokrati i de
folkeoplysninger i Gentofte Kommune. Det blev på mødet besluttet, af Folkeoplysningsudvalget
skulle arbejde videre med demokratiet på det folkeoplysende område i Gentofte Kommune.
Der lægges derfor op til en drøftelse af, hvordan demokratiet kan videreudvikles på det
folkeoplysende område i Gentofte Kommune.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har skrevet et oplæg med forslag til temaer, som kan drøftes
(bilag 1). I bilaget er der vedhæftet links til nogle af temaerne.
Mødet vil blive faciliteret af en medarbejder fra Gentofte Kommunes HR afdeling.

Indstilling
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At udvikling af demokratiet i de folkeoplysende foreninger drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Bilag
1. Bilag 1 - demokrati i de folkeoplysende foreninger (3318764 - EMN-2020-00800)

4 (Åben) Dialog med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-00801
Resumé
Folkeoplysningsudvalget drøfter forslag til temaer til fællesmødet med Kultur-, Unge- og
Fritidsudvalget.

Baggrund
Den 29. april 2020 holder Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget (KUF) møde og
Folkeoplysningsudvalget er inviteret til at deltage fra kl. 17-18 for at drøfte
Folkeoplysningsudvalgets arbejde sammen med KUF.
For at kvalificere en god dialog på mødet foreslår Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, at
Folkeoplysningsudvalget på mødet drøfter forslag til temaer til fællesmødet med KUF.
Forslag til temaer, der fremkommer på mødet vil derefter blive kvalificeret yderligere af Børn og
Skole, Kultur, Unge og Fritid med henblik på at opnå så god en dialog som muligt til fællesmødet.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At drøfte forslag til temadrøftelse med KUF.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Det blev besluttet at Folkeoplysningsudvalget repræsentanter fra SIG, BUS, Samrådet for
aftenskoler, handicaprådet og seniorrådet indsender forslag til temaer til Folkeoplysningsudvalgets
drøftelse med Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget senest 15. marts 2020.

Bilag
.

5 (Åben) Puljeoversigt – forbrug
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-00802
Resumé
Udvalget vil gerne løbende informeres om forbrugte midler på puljer i idræt og Fritid.

Baggrund
Puljer i Idræt og Fritid:
Eventpuljen:
Puljen yder tilskud til foreninger, den selvorganiserede idræt og kommercielle aktører, der ønsker
at gennemføre idræts- og motionsrelaterede events.
Spejderrumspuljen:
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af spejdernes hytter i Gentofte
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til materiel som er en forudsætning for, at en aktivitet kan
gennemføres.
Klubrumspuljen:
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af idrætsklubbers anlæg i Gentofte
Kommune. Derudover yder puljen tilskud til faste installationer og inventar (herunder
specialinventar), som er en forudsætning for, at en aktivitet kan gennemføres.
Eliteidrætspuljen:
Puljen har til formål at støtte atleter/hold som har kvalificeret sig til at deltage i internationale
turneringer og stævner.
Talentudviklingspuljen:
Puljen yder støtte til 12 lokale talenter med henblik på at hjælpe dem med at udvikle deres
sportslige potentiale.
Puljen for talentudviklingsmiljøer:
Puljen yder støtte til idrætsforeninger der ønsker at styrke talentmiljøet i foreningen.
Det kan for eksempel være uddannelse af trænere, forældre og udøvere i specifikke færdigheder til
gavn for klubbens samlede talentmiljø.
Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning:
Puljen yder tilskud til folkeoplysningsområdet samt idrætsforeninger, der vil afprøve nye aktiviteter.
Der gives støtte til nye foreninger, der har behov for starttilskud til at etablere sig under det
folkeoplysende område. Der ydes også tilskud til etablering af partnerskaber med det formål at
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skabe nye /flere aktiviteter eller administrative samarbejder samt til organisering af små grupper,
klubber og foreninger i en fælles organisation, der kan arbejde med fælles målsætninger.
Vedlagt som bilag er en oversigt over forbruget på puljerne per dags dato.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Folkeoplysningsudvalget - Puljeoversigt 6. februar 2020 (3313099 - EMN-2020-00802)
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