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1. Orientering
-

-

Richard Barth kan grundet sygdom ikke deltage i FOU’s møder resten af året.
Overvejelse om hvorvidt et nyvalgt Ældreråd kan stille ny repræsentant, eller om det vil give mere mening at afvente det ordinære valg
til FOU
Der er indgået et budgetforlig mellem ACOV. Det ser ikke ud til at
der vil være ændringer på det folkeoplysende område, som hverken
får tildelt flere eller færre midler.
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har besluttet at indgå en partnerskabsaftale med Dragør Sejlklub ang. afholdelse af aktivitet for børn
i skolernes sommerferie. FOU giver udtryk for at andre foreninger
tidligere har haft lignende tilbud, og der ytres ønske om at få belyst
sagen nærmere på næste FOU-møde, både ift. lovhjemlen i folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten ift. partnerskabs- og andre
støttemuligheder, samt hvilke konsekvender beslutningen kan have
for andre foreninger ift. også at ville kunne tilbyde lignende aktivitet.
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2. Evaluering af inspirationsaften d. 11. sep. 2017
J.nr.:
Sagsnr.:
INDSTILLING:
Administrationen anbefaler at folkeoplysningsudvalget evaluere inspirationsaftnen for foreninger og frivillige d. 11. sept. 2017 – med oplæg
ved Torben Stenstrup om forandring i forening.
BESLUTNING:
De af folkeoplysningsudvalget, som deltog fandt arrangementet meningsfuldt, om end der blev sat en høj barre ift. hvad frivillige foreninger
skulle kunne løfte. Der blev givet mange forslag, som derfor havde brug
for lidt oversættelse til den virkelighed foreninger og frivillige oplever
her i Dragør. Derfor rigtig fint at pointerne blev kogt ned til sidst, og at
det blev nævnt at en partnerskabsaftale og så kan nøjes med at fylde en
A4 side.
FOU vuderer at det kunne være relevant afholde et lignende arrangement en anden god gang, evt. med en ny vinkel eller tema. Dette foreslås drøftet i det kommende Folkeoplysningsudvalg. (Skriv på huskeliste).
Flere fra FOU har i øvrigt også deltaget i Frivillig fredag, og oplevede
overordnet at det var et fint arrangement. Det var lidt forvirring omkring
mad, og det kan være svært for frivillige at deltage en hel dag, og udnytte tiden godt. Et forslag kunne være evt. skubbe starttid, så det opleves som om der sker noget hele tiden.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017 under
punktet ”Mulighed for oplæg om folkeoplysning” at invitere foreningsledere og frivillige bredt til en inspirationsaften med oplæg ved Torben
Stenstrup fra Foreningsudviklerne.
Arrangementet blev afholdt den 11. september 2017 med ca. 32 deltagere, blandt andet fra følgende foreninger og initiativer:
Aktivitetshuset Wiedergaarden
Amagerland gymnastikforening
Diabetesforeningen
Dragør Biografforening
Dragør Borgerforening
Dragørgymnasterne
Dragør Revyforening
Dragør Rugby
Dragør Turistråd
Fægteklubben Aramis
Lions Club
Museum Amager
Natteravnene
Netværksgruppen under Dansk Flygtningehjælp
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Sildens dag
Venligboerne
FOU ønskede sig blandt andet af arrangementet at det at emnet var
bredt relevant for forskellige typer af frivillige, at det blev bundet sammen med kommunens indsats omkring arbejdet med ”Aktivt medborgerskab”, og evt. ideen om at lave netværk af foreningsformænd.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2017.
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3. Puljen til særlige formål
J.nr.:
Sagsnr.:
INDSTILLING:
Administrationen anbefaler at
1. FOU drøfter indkomne ansøgninger og afgør hvilke der skal have midler bevilliget.
BESLUTNING:

FOU beslutter at:
-

Dragør kegleklub støttes med 8000 kr.

-

Dragør Sejlklub bedes fremsende fremsende en prioriteret liste,
hvor behov for de prioriterede investeringer forklares nærmere,
samt dokumentation for afholdte udgifter, og tilbud på ikke afholdte udgifter. Dette med henblik på at FOU kan behandle ansøgning igen ved næste møde den 13. december 2017.

Administrationen giver foreningerne besked.
Administrationen bedes desuden tydeliggøre på kommunens hjemmesiden at ansøgninger skal vedlægges dokumentation for afholdte udgifter
eller pristilbud på det som, der ansøges om. Samt bede ansøgere eftersende dette, hvis det ikke er vedlagt ansøgning når den først fremsendes.
Næste frist for ansøgning af puljen til særlige formål er 15. november
2017. Formanden vil i samarbejde med administrationen udarbejde en
notist om muligheden for at søge til Dragør Nyt. Desuden vil det være
hensigtsmæssigt hvis det kommer på kommunens hjemmeside, hvorfra
FOU’s medlemmer via link kan dele informationen på diverse sociale
medier.
SAGSFREMSTILLING:

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra følgende foreninger
om støtte:
-

Dragør Kegleklub om optil ca. 19.000 kr. til reparation
af kegleanlæg

-

Dragør Sejlklub om optil ca. 64.000 kr. til diverse indkøb af udstyr
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Puljen til særlige formål er i 2017 på samlet ca. 66.351 kr., der kan uddeles til godkendte folkeoplysende foreninger, til særlig formål der støtter foreningens aktiviteter, såsom anskaffelse af større materialer.
Der er i år indtil videre bevilliget 21.000 kr. til tre forskellige foreninger.
Der er fortsat i puljen 45.351 kr.
Foreningen skal selv kunne stå for en medfinansiering på minimum
25 %. Folkeoplysningsudvalget kan vælge at give tilskud til formålet
eller finansiere de øvrige 75 %.
BILAG
Ansøgning fra Kegleklubben
Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget (fra Dragør Sejlklub)
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2017.
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4. Forsikring af frivillige
J.nr.:
Sagsnr.:
INDSTILLING:
Administrationen anbefaler at
1. FOU drøfter lovændringen og en eventuelt henstilling til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
BESLUTNING:
Sagsfremstillingen gav anledning række spørgsmål om forsikring og frivillige, både i folkeoplysende foreninger og hos andre.
FOU bad adminstrationen undersøge disse til næste møde den 13. december hvor sagen behandles igen.
Medlemmerne er interesseret i følgende spørgsmål ift. ændringen i serviceloben:



Vil lovændringen betyde at frivillige i aktivitetshuset, som løser en social
opgave i kommunalt regi, eks. besøgstjeneste, kan forsikres?



Vil frivillige i ”Cykling uden alder”, i deres samarbejde med Enggården,
kunne forsikres?

Derudover er udvalgets medlemmer interesseret i afklaring på følgende
spørgsmål:






Hvem har forsikringsansvar, når en forenings frivillige laver aktivitet med
elever i enten skole eller foreningens lokaler?
Hvordan har ejendomme og faciliteters ejerforhold indflydelse i det hele
taget betydning for forsikring? (Hvem har eks. ansvaret hvis man glider på
en glat bane i Hollænderhallen eller brænder sig på bålet til spejder på en
grund kommunen stiller til rådighed)?
I hvor høj grad kan kommunen forsikre foreninger?

SAGSFREMSTILLING:

På baggrund af en henvendelse fra Peter Læssøe bedes folkeoplysningsudvalget drøfte en lovændring i serviceloven, særligt i forhold til forsikring af frivillige.
Resume af lovændringen fra Folketinget:
”Lovforslaget indeholder to ændringer til serviceloven. Den ene ændring
skal give kommunalbestyrelsen og regionsrådet mulighed for at tegne
ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i
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forbindelse med at løse kommunale eller regionale opgaver, så de er
dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af den
frivillige indsats.
Den anden ændring skal medvirke til at undgå dobbeltindberetning af data for udviklingen af den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde.
Ændringen afskaffer servicelovens § 18, stk. 4, som giver børne- og socialministeren lov til at fastlægge retningslinjer for den kommunale indberetning af udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den
centrale opfølgning. Retningslinjerne er fastlagt i retssikkerhedsbekendtgørelsen § 47, der som følge af lovforslaget også ophæves. Som en konsekvens af lovforslaget bortfalder den centrale redegørelse, som samler
de kommunale indberetninger, også kaldet § 18-redegørelsen.
Loven skal træde i kraft den 1. juli 2017.”
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2017.
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4. Eventuelt
BEPU har drøftet toiletbygning på havnen, som gerne komme alle foreningerne på havnen til gavn, og samtidigt være
muligt ift. de fredede huse. Der afventes nyt forslag fra administrationen.
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Underskriftsside

Geert Jakobsen

Tina Vexø

Claus Palm

Helle Barth ((V))

Niels-Peter Rønmos

Ole Svendsen ((A))

Paul Erik Gjerka

Per Hansen

Peter Læssøe ((T))

Richard Barth

Tom Nielsen
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