GENTOFTE KOMMUNE

Referat af
møde i
Folkeoplysningsudvalget
Mødetidspunkt 18-12-2019 17:00
Mødeafholdelse Rådhuset, Mødelokale G

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.:

19:05

Tilstede:
Ulrik Borch, Andreas Weidinger, Anne Hjorth, Bernadette Follmann,
Thorkild Petersen, Per Plesner-Jacobsen, Hanne Grønne Leth, Christian Løvdal,
Leif Nielsen, Mitzi Reinau

Fraværende:
Tom Nordvi Jensen, Kåre Emtoft, Jens Agerlin Petersen

Indholdsfortegnelse
Folkeoplysningsudvalget
18-12-2019 17:00

1 (Åben) Udvikling af demokratiet i de folkeoplysende foreninger ..............................3
2 (Åben) Modne Motionister, godkendelse af folkeoplysende forening.......................4
3 (Åben) Tilbagemelding fra modtager af støtte fra Udviklingspuljen for fritid og
folkeoplysning ...........................................................................................................5
4 (Åben) Orientering om sammenlægning af puljer ....................................................6
5 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende
voksenundervisning 2018 ..........................................................................................7
6 (Åben) Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2018 .....8
7 (Åben) Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2018 ................8
8 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for
oplysningsforbund 2020.............................................................................................9
9 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund
2020..........................................................................................................................10
10 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2020 .....................................................11

Side 2

1 (Åben) Udvikling af demokratiet i de folkeoplysende foreninger
Sags ID: EMN-2019-04686
Resumé
Folkeoplysningsudvalget har efterspurgt viden og indsigt i, hvordan man kan udvikle demokratiet i
de folkeoplysende foreninger. På mødet giver professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen,
sit bud på, hvordan man kan arbejde med demokratiet på det folkeoplysende område.

Baggrund
Gentofte kommune har en vision om at sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i
aktiviteter, der fremmer oplevelsen af fællesskab og medborgerskab og bidrager til
demokratiforståelsen. Dette er i tråd med folkeoplysningsloven, hvor det fremgår, at formålet med
det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning er at
fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. I loven fremgår det også, at foreninger, der
tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal være demokratisk opbygget for at modtage
tilskud.
I Gentofte Kommune er der tidligere set eksempler på folkeoplysende foreninger i kommunen, hvor
bestyrelser har taget beslutninger, som ikke er til gavn for fællesskabet. Det er også et velkendt
problem og en udfordring for demokratiet og den folkeoplysende idé, at der generelt er et lavt
fremmøde til foreningers generalforsamlinger. Folkeoplysningsudvalget har derfor efterspurgt viden
og indsigt i, hvordan man kan udvikle demokratiet i de folkeoplysende foreninger.
Demokratiske udfordringer på det folkeoplysende område eksisterer ikke kun i Gentofte Kommune,
og i bilag 1 er beskrevet forskellige forhold om demokratiet på det folkeoplysende område.
På mødet vil Bjarne Ibsen, Professor og centerleder, Center for forskning i idræt, Sundhed og
Civilsamfund på Syddansk Universitet, holde oplæg om, hvordan demokratiet i de folkeoplysende
foreninger kan udvikles.
Bjarne Ibsen har i mange år forsket i idræt og civilsamfund og har skrevet artikler og rapporter om
foreninger og demokrati.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Bilag
1. Forhold om demokratiet på det folkeoplysende område (3209845 - EMN-2019-04686)
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2 (Åben) Modne Motionister, godkendelse af folkeoplysende forening
Sags ID: EMN-2019-05718
Resumé
Modne Motionister 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.
Modne Motionister vil give modne mennesker et sted at mødes om forskellige former for motion
samt give medlemmerne indflydelse på og ansvar for klubben.
Foreningen har 54 medlemmer, hvoraf de 50 er bosiddende i Gentofte Kommune. Der er pt. ingen
medlemmer under 25 år.
Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens og Gentofte Kommunes krav, herunder
kravende om at være hjemmehørende i kommunen.
Foreningens vedtægter, referat af stiftende generalforsamling, bestyrelsesoversigt samt budget er
vedlagt som bilag.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer samlet, at Modne Motionister opfylder kravene til at
være en folkeoplysende forening i kommunen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At Modne Motionister godkendes som folkeoplysende forening i Gentofte Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Vedtægter - Modne Motionister (3195554 - EMN-2019-05718)
2. Referat af stiftende generalforsamling med budget - Modne Motionister (3195555 - EMN2019-05718)
3. Bestyrelsesoversigt - Modne Motionister (3195556 - EMN-2019-05718)
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3 (Åben) Tilbagemelding fra modtager af støtte fra Udviklingspuljen for fritid og
folkeoplysning
Sags ID: EMN-2018-02543
Resumé
Den nystartede Teaterforeningen Globen søgte i 2018 om støtte til opstartsudgifter.
GIF Idræt på tværs søgte i 2018 om støtte til understøttende aktiviteter for deres medlemmer.
Begge foreninger giver nu Folkeoplysningsudvalget en tilbagemelding.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet den 12. juni 2018, pkt. 2, en ansøgning fra
Teaterforeningen Globen, en nystartet forening drevet af forældre. Foreningen søgte om tilskud til
markedsføring med henblik på at tiltrække flere børn og unge og derved udvikle foreningen.
Teaterforeningen Globen modtog et tilskud på 16.000 kr.
Teaterforeningen Globen takker for støtten og giver nu en tilbagemelding på foreningens første år.
Midlerne fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning er blevet brugt på oprettelse af
hjemmeside, design af logo og professionel fotograf.
Teaterforeningen Globen er kommet godt i gang, har nu 100 medlemmer og har afholdt en stor
forestilling, En Skærsommernats drøm af Shakespeare.
Se mere om foreningen på deres hjemmeside https://teatergloben.dk/
Tilbagemeldingen er vedhæftet som bilag 1.
GIF Idræt på tværs søgte i 2018 om støtte til at give deres medlemmer mulighed for at deltage ved
idrætsarrangementer i lokalområdet. Formålet var at nedbryde barrierer og give medlemmerne et
kendskab til det almindelige foreningsliv. GIF Idræt på tværs modtog 3.600 kr. i støtte og har i løbet
af 2019 besøgt ni idrætskampe. Støtten fra udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning har bidraget
til det sociale sammenhold i foreningen og givet mulighed for aktiviteter, som medlemmerne ellers
ikke har ressourcer til at deltage i.
Tilbagemeldingen er vedhæftet som bilag 2.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Svar - Udviklingspuljen fritid og folkeoplysning, ansøgning fra teaterforeningen Globen
(3206765 - EMN-2018-02543)
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2. Tilbagemelding fra Idræt på tværs (3209580 - EMN-2019-00055)

4 (Åben) Orientering om sammenlægning af puljer
Sags ID: EMN-2019-06233
Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid orienterer Folkeoplysningsudvalget om sammenlægning af
”Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” og
omfordeling af en del af midlerne til Eliteidrætspuljen og Eventpuljen.

Baggrund
”Udviklingspuljen for idræt og motion” har indtil nu haft en størrelse på 166.000 kr., og
”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” har haft en størrelse på 100.000 kr. I år er der i alt
blevet ansøgt hhv. 11.700 kr. og 15.020 kr. fra de to puljer.
Eliteidrætspuljen har indtil nu haft en størrelse på 100.000 kr. og er helt forbrugt. Eventpuljen har
indtil nu haft en størrelse på 100.000 kr. og er helt forbrugt.
På bagrund af en samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet fremlagt for
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 30. januar 2019 (punkt 2) samt en generelt begrænset
mængde af ansøgninger til de to puljer, Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen
for fritid og folkeoplysning” har Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget besluttet at sammenlægge de to
puljer. Puljen har fået navnet ”Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning” og har en samlet
størrelse på 160.000 kr. Kriterier for den nye pulje er vedlagt som bilag 1.
Den overskydende del af midlerne, i alt 100.000 kr., er blevet omfordelt med 50.000 kr. til
Eliteidrætspuljen og 50.000 kr. til Eventpuljen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At tage orienteringen om sammenlægningen af puljer til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning (3224722 - EMN-2019-06233)
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5 (Åben) Regnskab for tilskud til undervisning og debat for folkeoplysende
voksenundervisning 2018
Sags ID: EMN-2019-05913
Resumé
Økonomi har stikprøvevis gennemgået de indsendte tilskudsregnskaber fra oplysningsforbundene.
På den baggrund forelægges tilskudsregnskaber for 2018 vedrørende undervisning og
debatarrangementer. Dog med det forbehold, at oplysningsforbundene har fulgt Gentofte
Kommunes retningslinjer for tilskud, samt at den fornødne dokumentation er til stede.

Baggrund
Med udgangspunkt i tilskudstilsagnene til undervisning og debatarrangementer har Økonomi
sammenholdt oplysningsforbundenes faktiske udgifter. På den baggrund er mindre- og merudgifter
for de enkelte oplysningsforbund opgjort for henholdsvis undervisning (90 procent), samt
debatarrangementer (10 procent). Mindreudgifterne for undervisning og debatarrangementer
opkræves af Kommunen. Se bilag 1 og 2.
I henhold til Kulturelt Udvalgs vedtagelse af 30. november 2005, samt gældende retningslinjer for
tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Gentofte Kommune, finansieres eventuelle
merudgifter af eventuelle mindreudgifter. Mindreudgifterne vedrørende undervisning på 47.714 kr.
fordeles således mellem de oplysningsforbund, som har haft merforbrug for undervisning. Se bilag
3.
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at de samlede tilskudsregnskaber
for undervisning og debatarrangementer 2018 opfylder kravene jf. gældende retningslinjer for
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget
At ovenstående regnskaber for tilskud til undervisning samt debatarrangementer for år 2018
godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Regnskab debat 2018 (3206319 - EMN-2019-05913)
2. Regnskab undervisning 2018 (3206320 - EMN-2019-05913)
3. Resultatopgørelse undervisning og debat 2018 (3206318 - EMN-2019-05913)
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6 (Åben) Regnskab for lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2018
Sags ID: EMN-2019-05914
Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger lokaletilskudsregnskabet 2018 for
oplysningsforbundene.

Baggrund
Oplysningsforbundenes indsendte regnskaber er gennemgået og sammenholdt med ansøgninger,
tilskudstilsagn samt bogføringer i Gentofte Kommunes økonomisystem.
Gennemgang af ansøgninger, regnskaber og tilsagn 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.
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det samlede
lokaletilskudsregnskab år 2018 opfylder kravene i forhold til gældende retningslinjer for tilskud til
folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget
At lokaletilskudsregnskabet for år 2018 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Regnskab lokaler 2018 (3206324 - EMN-2019-05914)

7 (Åben) Regnskab for PEAS til folkeoplysende voksenundervisning 2018
Sags ID: EMN-2019-05916
Resumé
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har gennemgået de indsendte regnskaber fra
oplysningsforbundene vedrørende tilskud til folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere,
arbejdsledige og studerende (PEAS) 2018, hvorefter de hermed forelægges
folkeoplysningsudvalget. Se vedlagte bilag.

Baggrund
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I henhold til folkeoplysningslovens § 6, st. 2 samt § 11 stk. 3 yder Gentofte et tilskud på
25 pct. af kursusprisen for Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registrerede
arbejdsledige samt studerende bosat i Gentofte Kommune, der deltager i folkeoplysende
voksenundervisning i Gentofte Kommune, samt i godkendte regionalskolers folkeoplysende
voksenundervisning.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til folkeoplysningsudvalget
At udvalget godkender det forelagte tilskudsregnskab vedrørende PEAS for 2018.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Regnskab PEAS 2018 (3206340 - EMN-2019-05916)

8 (Åben) Fordeling af tilskud til undervisning og debatarrangementer for
oplysningsforbund 2020
Sags ID: EMN-2019-05917
Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til undervisning og debatarrangementer i 2020 sker med
udgangspunkt i oplysningsforbundenes regnskabstal for 2018. På den baggrund forelægges
oplysningsforbundenes budgetterede fordelingstal for 2020.

Baggrund
Fordelingstallene pr. oplysningsforbund er baseret på de faktiske udbetalte lærer- og
lederlønninger (90-procentpuljen) i tilskudsregnskaberne for 2018 ganget med følgende brøker:
Almen undervisning: 1/3
Instrumentalundervisning: 5/7
Handicapundervisning: 7/9

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At udvalget godkender de budgetterede fordelingstal i forbindelse med oplysningsforbundenes
ansøgninger om tilskud for 2020.
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Fordeling undervisningstilskud 2020 (3206358 - EMN-2019-05917)

9 (Åben) Fordeling af tilskud til lokaler og ydelsesdækning for oplysningsforbund
2020
Sags ID: EMN-2019-05918
Resumé
Fordeling af Kommunens budgetramme til lokaleudgifter i 2020 sker med udgangspunkt i
oplysningsforbundenes regnskabstal for 2018. Fordelingstal for lokaletilskud i 2020 samt
forhåndstilsagn om ydelsesdækning forelægges hermed.

Baggrund
Seks oplysningsforbund har ansøgt om lokaletilskud og ydelsesdækning for tilskudsåret 2020. På
baggrund af de faktiske afholdte lokaleudgifter i 2018 fordeles lokaletilskuddet for 2020, og der
gives et forhåndstilsagn om ydelsesdækning.
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at fordelingstal vedrørende
lokaletilskud og ydelsesdækning for 2020 i vedlagte bilag opfylder kravene i Folkeoplysningsloven.

Indstilling
Økonomi samt Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At fordelingstal for lokaletilskud samt forhåndstilsagn til ydelsesdækning godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
1. Fordeling lokaletilskud 2020 (3206364 - EMN-2019-05918)
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10 (Åben) Møder i Folkeoplysningsudvalget 2020
Sags ID: EMN-2019-05581
Resumé
Jf. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden afholder udvalget møde så ofte, formanden eller tre
medlemmer af udvalget finder det nødvendigt, dog møde mindst 1 gang i kvartalet.

Baggrund
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår, at Folkeoplysningsudvalgets møder i 2020, ligesom
tidligere år holdes hver anden måned.
Onsdag den 26. februar kl. 17:00
Tirsdag den 28. april kl. 17:00
Onsdag den 16. juni kl. 17:00
Onsdag den 26. august kl. 17:00
Torsdag den 29. oktober kl. 17:00
Tirsdag den 15. december kl. 17:00

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
At de foreslåede mødedatoer for 2020 vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
Bilag
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