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Gentofte Kommune 

 
 
 
 

Referat af  
møde i 

Folkeoplysningsudvalget  
Referat åben 

Mødedato 26. februar 2013 
Mødetidspunkt 17.00 

Mødelokale Udvalgsværelse 1 
 
 

 
 

 
Protokollen blev 
læst og mødet 
hævet kl.: 

 
 
18.15 

Tilstede: Mogens Vad, Anne-Marie Sejer, Tom Nordvi Jensen, 
Kate Skavin, Lisbet Elkjær, Katja Salomon Johansen, 
Jytte Larsen 

Fraværende: Søren B. Heisel (Afbud.), Thomas Pihl Christensen 
(Afbud.), Keld Grinder Hansen (Afbud.), Hanne 
Stockfleth Grønne Leth (Afbud.), Dorte Simon 
(Afbud.), Lillian Lottrup (Afbud.) 
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Indholdsfortegnelse 

 
Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  26. februar 2013 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Udpegning af formand til Haludvalget 
2 Gentofteordningen, Revision af de frivillige foreningers regnskaber 
3 Orientering vedr. regnskaber og genaralforsamlingsreferater for 

Ishockeyklubben Gentofte Stars 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
1  Åbent         Udpegning af formand til Haludvalget 
 
008082-2013 
 
 
Resumé 

Haludvalget skal finde en ny formand for resten af 2013, eftersom den tidligere formand har trukket 
sig før periodens udløb. Ingen af de nuværende medlemmer fra idrætten i Folkeoplysningsudvalget 
ønsker posten, hvorfor der skal indstilles en anden repræsentant for idrætten til at overtage 
formandskabet.  

 
Baggrund 

Folkeoplysningsudvalget skal finde en ny formand for Haludvalget, da den tidligere formand har 
trukket sig. Denne post skal jf. Haludvalgets vedtægter § 2, stk. 4. udpeges af 
Folkeoplysningsudvalget blandt idrættens repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget. 

Ingen af repræsentanterne fra idrætten i Folkeoplysningsudvalget, mener dog at besidde den 
nødvendige tid til at bestride denne post pg.a. andre tillidshverv, og det er SIGs ønske, at denne 
post i stedet besættes af Mads Peter Poulsen fra SISU Gentofte. Konstitueringen af Mads Peter 
Poulsen vil alene gælde for den resterende periode frem til 31. 12.2013, som det nuværende 
folkeoplysningsudvalg sidder for. 

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at Mads Peter Poulsen vil være et godt valg som formand 
for Haludvalget for resten af perioden. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At Mads Peter Poulsen overtager posten som formand for Haludvalget frem til 31.12.2013. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
Vedtaget.  
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
2  Åbent         Gentofteordningen, Revision af de frivillige foreningers regnskaber 
 
031479-2006 
 
 
Resumé 

På baggrund af sen udsendelse af revisionsinstruks indstiller Børn, Unge og Fritid en udsættelse af 
ikrafttræden af de skærpede revisionsbestemmelser for de frivillige foreninger. 

 
Baggrund 

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Gentofte Kommune ydes tilskud med udgangspunkt i 
Gentofteordningen, der er Gentofte Kommunes retningslinjer for ydelse af støtte til aktiviteter i 
henhold til Folkeoplysningsloven. Gennem Gentofteordningen kan folkeoplysende foreninger én 
gang årligt søge medlems- og administrationsstilskud. 

  

I forbindelse med sagsbehandling i Folkeoplysningsudvalget angående vedtægter samt regnskab 
og tilskudsgrundlag for folkeoplysende foreninger, har Folkeoplysningsudvalget drøftet behovet for 
præciseringer og justering i forhold til folkeoplysende foreningers revision af regnskaber og 
Gentofte Kommunes sikkerhed for tilskudsgrundlaget ved udbetaling af større tilskud. Gentofte 
Kommune stiller i dag ikke krav til brug af registreret eller statsautoriseret revisor ved revision af 
folkeoplysende foreningers regnskab. Jævnfør Folkeoplysnings-bekendtgørelsens § 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.  

 
Jf. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 19, stk. 3 har Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune 
vedtaget, at såfremt en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed har modtaget samlede 
tilskud på over 100.000 kr. skal tilskudsregnskaberne underskrives af en statsautoriseret eller en 
registreret revisor. Hvis de samlede tilskud er på under 100.000 kr., kan den folkeoplysende 
voksenundervisningsvirksomhed anvende en valgt uafhængig revisor. 

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte på mødet den 11. april 2012 under punkt 1 efter 
anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget. 

1. At der i Gentofteordningen stilles krav om, at folkeoplysende foreninger vælger revisor, som 
ikke er medlem af foreningens bestyrelse, ikke er ansat i foreningen eller står i et 
afhængighedsforhold til bestyrelsen eller ansatte i foreningen. 
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2. At der i Gentofteordningen stilles krav om, at folkeoplysende foreninger, som modtager et 
større tilskud på mere end 200.000 kr. fra Gentofteordningen, skal have deres regnskab 
revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

3. At Børn, Unge og Fritid på baggrund af ovenstående beslutninger reviderer Gentofte 
Kommunes revisorinstruks. Den udarbejdede revisorinstruks vedlægges som bilag. 

Børn, Unge og Fritid har på grund af en kommunikationsfejl først i forbindelse med udsendelse af 
brev januar 2013 til de frivillige foreninger om ansøgning af medlems- og lokaletilskud fået udmeldt 
vedtagelsen af punkt 1-2 i form af en revideret regnskabs- og revisionsinstruks. Flere af de 
foreninger, som er omfattet af de skærpede revisionskrav, har gjort indsigelse overfor Børn, Unge 
og Fritid. Det er herunder fremført, at det er for kort varsel, at regnskabet allerede er revideret og 
godkendt af generalforsamlingen, og der er heller ikke afsat budgetmidler i foreningen til formålet.   

 
Vurdering 

Børn, Unge og Fritid må medgive foreningerne, at de ikke har fået en rimelig frist til at efterleve de 
skærpede revisionskrav og finder foreningernes argumenter saglige.  
Børn, Unge og Fritid vurderer, at en udskydelse af kravenes ikrafttræden er nødvendig og foreslår, 
at de skærpede revisionsbestemmelser først træder i kraft med virkning for regnskabsåret 2013.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid samt Økonomi indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget: 

At de skærpede revisionsbestemmelser træder i kraft med virkning for regnskabsåret 2013.  

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2012 kl. 16.30 

Punkt 1. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  
Punkt 2. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget med ændret beløbsgrænse til 100.000 kr. 
Punkt 3. Anbefales til Kultur- og Fritidsudvalget  

 

Kultur- og fritidsudvalget den 11. april 2012 kl. 17.00 

Pkt. 1 og 3: Vedtaget 
 
Pkt. 2: Vedtaget med beløbsgrænsen 200.000 kr. 
 
Marie Louise Gjern Bistrup (F) stemte imod og ønskede beløbsgrænsen på 100.000 kr. 
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Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
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.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Gentofte-ordningen, revideret 2011 
 Bilag - Vejledning om krav til regnskab og revision for 2011 
 Krav til regnskab og revision for 2012 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
3  Åbent         Orientering vedr. regnskaber og genaralforsamlingsreferater for 
Ishockeyklubben Gentofte Stars 
 
008046-2013 
 
 
Resumé 

På baggrund af ønske fra Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2012 fremlægges 
regnskaber for perioden 2007-2011 og generalforsamlingsreferater for I.C Gentofte Stars for 
perioden 2008-2012. Regnskaberne og referaterne giver et billede af en forening med mindre 
økonomiske udfordringer specielt på likviditetssiden i begyndelsen af et kalenderår. Ydermere 
giver et enkelt referat et billede af en klub, hvor en mindre fraktion af medlemmer har ønsket at få 
mere indblik i bestyrelsens prioritering af midler.  Det er Børn, Unge og Fritids umiddelbare 
vurdering, at referaterne og regnskaberne giver et retvisende billede af Gentofte Stars økonomi. 

 
Baggrund 

Søren B. Heisel (A) bad på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 11. december  2012 om indsigt i 
I.C. Gentofte Stars med hensyn til regnskab og seneste afholdte generalforsamlinger.  
Regnskaberne for de seneste fem år er i kommunens system og er hentet derfra, mens Gentofte 
Stars er blevet bedt om at fremsende generalforsamlingsreferater for de seneste fem år.   

I.C. Gentofte Stars har fremsendt referater fra 2009, 2011 og 2012, mens referaterne fra 2008 og 
2010 ikke har været mulige at fremskaffe, da den daværende referents computer er blevet stjålet. 
Det har ikke været muligt for klubbens bestyrelse at fremskaffe hverken papirkopier eller 



  Side 7 af 8 
 

elektroniske kopier af disse referater. Som erstatning er hhv. agenda og formandens beretning for 
de to manglende år vedlagt.  

Generalforsamlingsreferaterne og regnskaberne viser, at klubben i de senere år har haft mindre 
økonomiske udfordringer specielt i form af manglende likviditet i begyndelsen af et kalenderår. 
Foreningen har forsøgt at løse disse, bl.a. via kontingentforhøjelser. Det fremgår også, at 
generalforsamlingen i 2012 har været meget velbesøgt med 210 deltagende og hvor en diskussion 
mellem den daværende bestyrelse og en fraktion bestående af fire medlemmer dominerede. 
Bestyrelsen tilkendegav bl.a. at den ville gå af, såfremt et forslag om mere vidtgående 
regnskabspraksis blev gennemført. Foreslagsstillerne trak derpå forslagene.  
Regnskaberne viser, at klubbens årlige indtægter og udgifter ligger på ca. 1,2-1,5 mio. kr i 
perioden 2007-2011. Indtægterne kommer hovedsagligt fra kontingentindbetalinger, 
sponsorindtægter, og kommunal støtte. Udgifterne er fordelt på 1. holdet, øvrige 
hold, træneromkostninger, dommerudgifter og mindre udgifter til kiosken, Dansk Ishockey Union, 
kraftcenter mv.  I et enkelt år, 2010, bortfalder træneromkostninger tilsyneladende. En samtale 
med formanden, Jan Barsballe, fra I.C. Gentofte Star har dog vist, at det ikke har været 
omkostningsfrit at have trænerne, blot figurerer disse omkostninger som kørselsgodtgørelser til 
trænerne. 

  

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids umiddelbare vurdering, at I.C. Gentofte Stars regnskaber giver et 
retvisende billede af klubbens økonomi og endvidere at I.C.Gentofte Stars har været 
samarbejdsvillige i forhold til at udlevere materiale. På baggrund af generalforsamlingsreferaterne 
er det Børn, Unge og Fritids vurdering, at I.C. Gentofte Stars har en livlig debat på 
generalforsamlingerne og at der på 2012 generalforsamlingen blandt en gruppe af medlemmer var 
et ønske om at få et mere detaljeret regnskab mht. hvorledes klubbens bestyrelse prioriterer 
fordelingen af midler blandt klubbens hold.  

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Folkeoplysningsudvalget: 

At punktet drøftes. 

 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og besluttede at der skal udføres revision af Gentofte 
Stars regnskaber for de sidste 5 år. Folkeoplysningsudvalget henstiller endvidere, at der ligeledes 
udføres revision af Forældreforeningens regnskaber for de sidste 5 år.    
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 ICG regnskab for 2007 
 ICG regnskab for 2008 
 ICG regnskab for 2009 
 Icehockey Club Gentofte regnskab for 2010 
 Icehockey Club Gentofte regnskab for 2011 
 Generalforsamling_Budg_-regns_IC_Gentofte_april_2008 
 Agenda_generalforsamling_2008 
 Generalforsamling_11_maj_referat_2009 
 Beretning 2010 ICG generalforsamling 
 Referat_ord _gf _31 5 2011 FINAL 
 Referat_ord_gf_29_5_2012 

 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
006663-2013 
 
 
Beslutninger 
Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2013 
 
Formanden orienterede om status på sagen vedr. Gentofte Karate Klub.  
Folkeoplysningsudvalget spurgte, om bestyrelsesmedlemmerne og revisor fra Gentofte Karate 
Klub har vedkendt sig deres underskrifter på regnskaberne.  
 
Formanden orienterede om status på GUF, Gentofte Ungdoms Filmklub.  
 
Katja Salomon Johansen, BUS gav udtryk for ønske om at, Folkeoplysningsudvalget fremover 
bliver hørt vedr. udvalgets budget.  
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


