GENTOFTE KOMMUNE
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte
Kommune.
Folkeoplysningsudvalgets medlemmer 2018 – 2021:
Medlemmer fra Kommunalbestyrelsen:
Formand Ulrik Borch (C), næstformand Andreas Weidinger (C), Medlem Anne Hjorth (A)
Medlemmer inden for den folkeoplysende undervisning:
Fra Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF) Tom Nordvi Jensen
Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF Gentofte) Bernadette Follmann
Fra Folkeligt Oplysningsforbund (FOF København) Maria Llambias
Medlemmer inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:
Fra Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG),
Hanne Grønne Leth, Karsten Bobek, Per Plesner-Jacobsen.
Fra Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd i Gentofte (BUS),
Christian Løvdal, Katja S. Johansen.
Medlem fra lokale handicapkredse:
Fra Handicaporganisationer (DH-Gentofte), Mitzi Reinau
Tilforordnede repræsentanter:
Ældre Sagen, Gentofte, Sonja Minor Hansen
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Stig Eiberg Fritidschef.

§1
Folkeoplysningsudvalget holder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer af udvalget
finder det nødvendigt. Der holdes dog møde mindst 1 gang i kvartalet.
§2
Formanden kan træffe afgørelse i presserende sager, som herefter forelægges på
førstkommende møde i udvalget.
§3
Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder med mindst 14 dages varsel
medlemmerne.
§4
Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden
senest 10 dage før mødets afholdelse.
§5
Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og udsender senest 7 dage før mødet
dagsordenen med evt. bilag til medlemmerne.
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§6
Sager der skal behandles på Folkeoplysningsudvalgets møder fremlægges til gennemsyn
for udvalgets medlemmer.
§7
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
§8
Formanden leder møderne og drager omsorg for at beslutningerne indføres i
Folkeoplysningsudvalgets beslutningsprotokol. Beslutningen læses op for udvalget til
godkendelse efter hvert punkt.
§9
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
§ 10
Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
§ 11
Udvalgets medlemmer har ret til at få en eventuel afvigende mening kort refereret i
beslutningsprotokollen.
§ 12
Ved mødets afslutning underskrives beslutningsprotokollen af mødets deltagere.
§ 13
Dagsordenen med beslutninger udsendes af Børn, Unge og Fritid inden 14 dage efter
mødet til udvalgets medlemmer.
§ 14
Mødedeltagerne har tavshedspligt i henhold til reglerne for virke i offentlige hverv.
§ 15
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger og holder, i samarbejde
med forvaltningen, Folkeoplysningsudvalget orienteres om fremdriften i at gennemføre
udvalgets beslutninger.
§ 16
Forretningsordenen træder i kraft efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget.

Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget den 28. februar 2018.

