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1. Orientering 
 

SAGSFREMSTILLING: 

Administrationen orienterer 

- Stedfortrædere 

Der har været uklart, hvornår en stedfortræder deltager i 

Folkeoplysningsudvalgets møder. Alle medlemmer af 

Folkeoplysningsudvalget har en stedfortræder i tilfælde af, at et 

medlem udtræder af udvalget. Dvs. at stedfortræderen ikke skal 

deltage på møder, hvis et medlem er forhindret, men kun bliver 

en del af Folkeoplysningsudvalget, hvis et medlem udtræder 

inden for valgperioden.  

- Dato for prisuddeling,  

Dragør Kommune uddeler diverse priser på kultur- og 

fritidsområdet fredag eftermiddag den 23. september. Hele 

udvalget vil modtage en invitation med nærmere informationer.  

- Ansøgning fra Dragør Sejlklub  

Dragør Sejlklub har fremsendt en ansøgning om udvidelse af 

slæbested og broer ved Madsens Krog. Børne-, Fritids- og 

Kulturudvalget var positive over for ansøgningen, men 

foreningen skal selv finansiere udvidelsen. Sagen er dermed 

overdraget til Plan og Byg vedrørende byggetilladelse.  
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2. Høring til kommende budget 2023-2026 
 

INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter høringsmaterialet. 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 24-08-2022 

Budgettet drøftet og udvalget udtrykker forståelse for den situation, 

som kommunen står i, men udvalget indstiller, at der ikke foretages 

besparelser på kultur- og idrætsområdet, da det er essentielt at alle – 

og særligt børn og unge – har ordenlige muligheder for at dyrke idræt 

og fordybe sig i kultur.  

SAGSFREMSTILLING: 

Forud for vedtagelsen af kommunens budget, og herunder budget for 

den folkeoplysende virksomhed, er Folkeoplysningsudvalget 

høringsberettiget. 

 

Folkeoplysningsudvalget har dermed mulighed for at drøfte budget 

2023-2026, der i øjeblikket er i høring.  

 

Høringsfristen er den 26. august 2022.  

BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 24. august 2022. 
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3. Indstillinger til Sports- og Kulturprisen 2021 
 
 

J.nr.:  18.15.00.Ø40 

Sagsnr.:  17/34 
 

INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den indkomne indstilling 

til Sports- og Kulturprisen 2021.  

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 24-08-2022 

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at Sports- og Kulturprisen ikke 

uddeles i år, da der kun er modtaget en indstilling, og denne er til en 

organisation, som tidligere har modtaget prisen.  

 

Folkeoplysningsudvalget ønsker at reglerne for tildeling af sports- og 

kulturprisen redigeres, således at medlemmer har mulighed for at 

komme med indstillinger på mødet.  

 

Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der fremadrettes reklameres mere 

for prisen, både i form af annoncer og at administrationen sender en 

mail ud til foreningerne.     

SAGSFREMSTILLING: 

Dragør Kommune og Folkeoplysningsudvalget uddeler hvert år en 

Sports- og Kulturpris til en person, en forening eller en gruppe, som har 

ydet en særlig indsats inden for sport og kultur. Prisen er en 

anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et 

rigt, kvalitativt og alsidigt sports- og kulturliv i kommunen. 

 

Der er i år modtaget en indstilling til Sports- og Kulturprisen, som 

udvalget skal tage stilling til på baggrund af reglerne for uddeling af 

Sports- og Kulturprisen.  

 

Vedlagt sagen er indstillingen, en oversigt over tidligere vindere samt 

regler for uddeling af Sports- og Kulturprisen. 

BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 24. august. 2022.  

BILAG:  

 

1 Åben Indstilling af Cykling uden alder 39611/22 

2 Åben Oversigt over prismodtagere af Sports- og 

Kulturprisen 

9170/18 

3 Åben Sports og kulturpris_regler for 

tildeling_rev2018.docx 

33895/18 
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4. Kontaktperson for foreninger 
 
 

J.nr.:  18.15.00.A00 

Sagsnr.:  22/7030 
 

INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter 

muligheder og behov for kontaktperson for foreninger og giver en 

tilbagemelding til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 24-08-2022 

Drøftet 

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at administrationen laver et lille 

spørgeskema og udsender til foreningerne for at afklare hvad deres 

behov er. Resultatet af undersøgelsen forelægges for udvalget på mødet 

i december.  

SAGSFREMSTILLING: 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 9. juni 2022, 

at ”foreningerne skal – som tidligere i Dragør Kommune – have en 

kontaktperson, der kan bistå med eventuelle sager i den kommunale 

behandling, såfremt det er nødvendigt. Denne funktion genetableres 

dermed” samt at ”der ønskes en vurdering af muligheder og 

konsekvenser ved en løsning inden for eksisterende økonomiramme eller 

ved driftsudvidelse”.   

 

Historik 

Der har tidligere været ansat en fuldtidsmedarbejder som varetog hele 

Kultur og Fritidsområdet og en fuldtidsansat Turisme- og Erhvervschef. 

Med budgetvedtagelse for 2020-2023 blev disse to stillinger 

sammenlagt. Ved budgetvedtagelsen for 2021-2024 blev stillingen 

nedlagt. Arbejdsopgaver tilknyttet kultur, fritid, erhverv og turisme er 

dermed fordelt ud på andre medarbejdere.  

Tidligere rammer 

 

Jf. Folkeoplysningsloven skal kommunen føre tilsyn med de foreninger 

som modtager tilskud fra kommunen. Tilsyn består både af fysiske 

besøg og tilsyn ved gennemgang af foreningsregnskaber. Kultur- og 

Fritidskonsulenten har derfor været på besøg hos flere foreninger, hvor 

konsulenten informere om de tilskud der er i kommunen, hvordan de 

kan bruge konsulenten og generelt hører lidt om hvordan foreningen 

klarer sig og hvilke udfordringer de potentielt kunne stå i. I 2017 

besøgte konsulenten 11 foreninger, i 2018 8 foreninger, i 2019 blev kun 

1 forening besøgt grundet barsel og corona, hvilket også prægede 2020. 

I efteråret 2021 har der været flere forenings besøg grundet ny 

konsulent på området. Fra 2022 vil der ikke være planlagte 

foreningsbesøg, jf. nedlæggelsen af de to stillinger. Tilsyn føres derfor 

kun via gennemgang af foreningsregnskaber. 

 

Foreningsaftener: 



 
 

Folkeoplysningsudvalget den 24. august 2022 

 

6 

I 2017 blev der afholdt en informationsaften for foreninger med fokus på 

de ændrede regler for foreningstilskud. De nye regler blev gennemgået 

og foreningerne havde mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Efter tilsynsbesøgene havde flere foreninger ytret ønske om et kursus i 

fundraising. Der blev derfor afholdt en workshop i 2018 for foreninger 

og ansatte i Dragør Kommune og der var tilkøbt adgang til fonde.dk i 1 

år, som foreninger kunne gøre brug af.  

 

Derudover har der været afholdt Frivillig Fredag hvert år. 

Foreningsaftener og afholdelse af Frivillig Fredag var finansieret af 

puljen til Aktivt Medborgerskab, som nu er nedlagt.  

 

Eksisterende rammer: 

På nuværende tidspunkt er der ansat en udviklingskonsulent i Center for 

Børn, Skole og Kultur, som varetager opgaverne på kultur- og 

fritidsområdet og er sekretær for Folkeoplysningsudvalget. Konsulenten 

rådgiver og vejleder foreninger i forhold til:  

- ansøge om at blive godkendt som en folkeoplysende forening 

- ansøge om tilskud jf. folkeoplysningsloven 

- ansøge om lokaler til foreningsaktiviteter 

 

Det har tidligere været muligt at afholde foreningsaftner og lave 

opsøgende tilsynsførende besøg for foreninger, men grundet 

nedlæggelsen af de to stillinger er det ikke på længere muligt. Såfremt 

en forening har en udfordring eller ønsker sparing tager konsulenten på 

besøg hos foreningen og hjælpe og vejleder.  

 

Udvidelse af driftsrammen: 

Såfremt der er et ønske om, at en kontaktperson for foreninger kommer 

endnu mere ud i felten hos foreningerne, bidrager/laver foreningernes 

ansøgninger til tilskud og årsregnskaber, faciliterer workshops mm., vil 

dette kræve at der tilføres midler til et årsværk.  

BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 24. august 2022. 
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5. Foreningernes vilkår 
 
 

J.nr.:  18.15.00.A00 

Sagsnr.:  22/7033 
 

INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget på baggrund af 

denne sagsfremstilling drøfter foreningernes vilkår i Dragør.  

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 24-08-2022 

Folkeoplysningsudvalget er positivt indstillet over for at undersøge 

foreningernes vilkår, men ønsker at opgaven bliver konkretiseret i 

forhold til, hvad det præcist er, som Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 

ønsker at få afdækket og hvilke ressourcer der skal bruges på det.  

SAGSFREMSTILLING: 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 9. juni 2022, 

at ”Folkeoplysningsudvalget anmodes om, at foretage en grundig 

vurdering af foreningernes vilkår i Dragør, set med traditionelle 

foreningsbriller, herunder vilkårene for den uorganiserede idræt. Det er 

fx 

- Økonomisk tilskud 

- Banefordelingskriterier 

- Omfanget af uorganiseret idræt og vilkår for den uorganiserede 

idræt”. 

 

Økonomisk tilskud: 

Dragør Kommune yder tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger 

jf. Folkeoplysningsloven. Dette drejer sig om medlemstilskud til 

medlemmer under 25 år, lokaletilskud og tilskud til voksenundervisning. 

Derudover har Kommunalbestyrelsen besluttet, at 10 % af rammen til 

medlemstilskud går til puljen for særlige formål og puljen til 

træner/instruktør uddannelse. Reglerne for tilskud i henhold til 

folkeoplysningsloven blev revideret og godkendt den 25. marts 2021. 

Vedlagt som bilag er en oversigt over hvor meget der er udbetalt i 

tilskud i 2021. 

 

Banefordelingskriterier: 

Dragør Kommune skal anvise egnede ledige lokaler, herunder 

idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg til godkendte 

folkeoplysende foreninger. Reglerne for anvisnings af lokaler og haller 

blev revideret og godkendt den 18. november 2021. 

 

Omfanget af uorganiseret idræt og vilkår for den uorganiserede idræt: 

Administrationen har i et begrænset omfang kontakt til den 

uorganiserede idræt, da der ikke søges om tilskud eller lokaler. Det er 

muligt for alle foreninger, at blive listet på kommunens hjemmeside, så 

alle har mulighed for at finde dem. Her fremgår det, at der er 32 

idrætsforeninger, 9 interesse og hobby foreninger, 2 spejdere og 16 

kulturelle, humanitære organisationer/foreninger i Dragør Kommune.  
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For den uorganiserede idræt er de fxt muligt at træne og benytte Dragør 

Outdoor Fitness ved Hollænderhallen, som blev indviet i marts 2022 og 

derudover er der anlagt 5 motionsstier rundt omkring i Dragør.  

BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 24. august 2022. 

BILAG:  

 

1 Åben Oversigt over tilskud til folkeoplysende foreninger i 

2021.pdf 

39537/22 
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6. Orientering - oversigt over medlemsudviklingen 
 
 

J.nr.:  18.15.00.A00 

Sagsnr.:  22/6207 
 

INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 24-08-2022 

Taget til efterretning.  

SAGSFREMSTILLING: 

Folkeoplysningsudvalget modtager hvert år, en orientering over 

medlemsudviklingen hos foreningerne.  

 

I 2022 er der samlet 3.698 aktive medlemmer under 25 år, som 

foreningerne modtager medlemstilskud til. Dette er en fremgang på ca. 

200 i forhold til 2021.  

 

Generelt ses en fremgang for både antallet af medlemmer under og over 

25 år fra 2020 til 2022.  

 

Vedlagt som bilag er en oversigt over de foreninger, som modtager 

medlemstilskud, og som dermed oplyser antallet af medlemmer. 

Oversigten viser udviklingen for de seneste tre år. 

BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 24. august 2022. 

BILAG:  

 

1 Åben Medlemsoversigt 20-22.pdf 36355/22 
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7. Eventuelt 
 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 24-08-2022 

Peter Læssøe (T) spurgte ind til, hvornår udvalget ville få en uddybende 

forklaring på fordelingen af lokaletilskud for 2021 og det merforbrug der 

var grundet Dragør Boldklubs udskiftning af fyr.  

 

Administrationen svarede, at udvalget havde modtaget en redegørelse 

på mødet den 20. april.  

Folkeoplysningsudvalget har fået forelagt den juridiske vurdering, og 

ønsker ikke ydereligere juridiske redegørelser. Men udvalget undrer sig 

over praksissen i forhold til, at administrationen kan bevilge midler uden 

om Folkeoplysningsudvalget og Økonomiudvalget. Udvalget ønsket at 

administrationen vender tilbage med en konkret redegørelse af forløbet 

fra henvendelse til udmøntning af midlerne til Dragør Boldklub. 



 
 

Folkeoplysningsudvalget den 24. august 2022 

 

11 

Bilagsoversigt 
 
 

3.  Indstillinger til Sports- og Kulturprisen 2021 

   
1.  Indstilling af Cykling uden alder (39611/22)  

2.  Oversigt over prismodtagere af Sports- og Kulturprisen (9170/18)  

3.  Sports og kulturpris_regler for tildeling_rev2018.docx (33895/18)  
 

 

5.  Foreningernes vilkår 

   
1.  Oversigt over tilskud til folkeoplysende foreninger i 2021.pdf 

(39537/22)  
 

 

6.  Orientering - oversigt over medlemsudviklingen 

   1.  Medlemsoversigt 20-22.pdf (36355/22)  
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