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Dato: Onsdag den 18. september 2019 

Mødetids- 
punkt: 

17:00 

Mødelo- 
kale: 
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Holst, Paul-Erik Gjerka, Renee Schwaner 

Afbud fra: Niels-Peter Rønmos, Geert Jakobsen, Claus Palm, Tina 
Vexø, Tom Nielsen, Palle Bjerregaard, Christopher Meinert- 
sen 
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1. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 
forening 

 
J.nr.: 18.15.00.A00 
Sagsnr.: 17/2437 

 
RESUMÉ: 

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Forældre- 

foreningen Mini Shinecrew om at blive godkendt som folkeoplysende for- 

ening. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

 

at Folkeoplysningsudvalget godkender Forældreforeningen Mini 

Shinecrew som folkeoplysende forening. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 18-09-2019 

Sagen sendes retur til forvaltningen for yderligere indhentning af oplys- 

ninger om den ansøgende forening. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Forældreforeningen Mini 

Shinecrew den. 31. august 2019 om at blive godkendt som folkeoplysende 

forening i Dragør kommune. 

 

Administrationen anbefaler at Forældreforeningen Mini Shinecrew god- 

kendes som folkeoplysende forening, da foreningens form og formål lever 

op til kravene for og definition af folkeoplysende forening. 

 

Foreningens formål er at støtte danserne på Hip Hop formationsholdet 

Mini Shinecrew samt at give danserne mulighed for at deltage i forældre- 

drevet danseundervisning og foreningens fællesaktiviteter. 

 

Medlemskab af foreningen er fastsat til 50 kr. årligt. 

 

Det oplyses af foreningen, forældre til danserne på Mini Shinecrew under- 

viste i sæsonen 2018/2019 to timer om ugen i Hollænderhallens dansesal. 

Undervisningen blev varetaget på frivilligt basis og lokaleleje betalt af for- 

ældrene. Forældrene ønsker at fortsætte træningen af danserne i årene 

fremover. Foruden undervisningen arrangerer forældrene sociale aktivi- 

teter for børnene. Mini Shinecrew har mellem 16-25 dansere pr. sæson i 

alderen 7-12 år. 

 

Administrationen har bedt ansøger om at uddybe ansøgningen i forhold 

til praksis for indhentning af børneattester af voksne danselærer samt 

foreningens adresse i Dragør Kommune. 

 

Find vedlagt vedtægter, ansøgning og uddybende oplysninger som bilag. 

 

Krav til folkeoplysende foreninger 
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For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal man leve op til de 

opstillede krav i Folkeoplysningsloven, særligt i §1, §4, §5 og §14. 
Det betyder bl.a. at foreningen skal: 

- Bedrive fri folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de 

enkelte initiativtageres idégrundlag. 

- Have formuleret formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af 

foreningens vedtægter 
- Have en bestyrelse og være demokratisk opbygget 

- Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende med-lemmer 

- Som udgangspunkt være åben for alle der støtter op om forenin-gens 

formål 
- Være hjemmehørende i tilskudskommunen 

- Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig 

 
Ved folkeoplysende foreningsarbejde forstås: 

- At det er med udgangspunkt i aktivitet – og det forpligtende fæl-lesskab 

omkring denne, at demokratiforståelse og aktivt med-bor-gerskab frem- 

mes 

- Idræt og idébestemt, samfundsengagerende børne- og ungdoms-ar- 

bejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 

Ved ansøgning om tilskud, skal foreningerne ligeledes indhente bør-neat- 

tester, i det omfang at foreningen som led i sin aktivitet beskæf-tiger 

personer som skal have direkte kontakt med børn. 

 
LOVE/REGLER: 

Folkeoplysninsloven. 

 
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 

Ingen bemærkninger. 

 
KOMMUNIKATION/HØRING: 

Ingen bemærkninger. 

 
RELATION TIL POLITIKKER: 

Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2019. 

 
BILAG: 
1 Åben Uddybende om Forældreforeningen Mini Shine- 

crew.pdf 

28081/19 

2 Åben Stiftende generalforsamling, Forældreforeningen 

Mini Shinecrew.pdf 

28082/19 

3 Åben Vedtægter Forældreforeningen Mini Shinecrew.pdf 28084/19 
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Bilagsoversigt 

 
1. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 

 1. Uddybende om Forældreforeningen Mini Shinecrew.pdf 

(28081/19) 

2. Stiftende generalforsamling, Forældreforeningen Mini Shine- 

crew.pdf (28082/19) 

3. Vedtægter Forældreforeningen Mini Shinecrew.pdf (28084/19) 
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Allan Holst (A) 

Claus Palm 

Helle Barth (V) 

Kurt Hansen 

Palle Bjerregaard 

Peter Læssøe (T) 

Tina Vexø 

Tonny Bengtson 

 

Christopher Meinertsen 

Geert Jakobsen 

Jerrik Walløe 

Niels-Peter Rønmos 

Paul-Erik Gjerka 

Renee Schwaner 

Tom Nielsen 

 

 

Underskriftsside 
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