Referat
Folkeoplysningsudvalget
22. juni 2016
Hollænderhallen kl. 17.00

Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Side

Godkendelse af dagsorden ..................................................................................... 2
Besøg af Dragør vandaktivitet ............................................................................... 2
Meddelelser ............................................................................................................ 3
Status på medlemmer ............................................................................................. 4
Forslag til årshjul ................................................................................................... 5
Samarbejde mellem foreninger og skoler .............................................................. 6
Ansøgning om at blive folkeoplysende forening ................................................... 7
Eventuelt ................................................................................................................ 8
Godkendelse af referat ........................................................................................... 9

FOU-medlemmer:
Peter Læssøe, Helle Barth, Pia Osbæck, Geert Jakobsen, Per Hansen,
Paul Gjerka, Richard Barth, Tom Nielsen til kl. ca. 18.20 - Ole
Svendsen fra kl. ca. 18.30
Fra administrationen: Udviklingskonsulent i Skole- og Kulturafdelingen
Nanna F. Kjølholt
Afbud fra: Christina Hagn-Meincke, Niels-Peter Rønmos
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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Besøg af Dragør vandaktivitet
Dragør Vandaktivitet, repræsenteret ved Tommas Brogård og Niels Bernhardt på vegne
af Dragør Vandaktivitet, som er en sammenslutning af foreningerne: Dragør Kajakklub,
Kajakklubben Pilen, Dragør Roklub, Dragør Sejlklub, Dragør Bådelaug, Dragør
Strandjagtforening, Dragør Motorbådsklub og Dragør Dykkerklub

Dragør Vandaktivitet fortalte om deres samarbejde, der er vokset fra at arbejde sammen
om arrangementer til også at forholde sig til fælles interesser i området omkring
foreningernes lokaler. De sætter derudover lidt ord, på deres ”Opfordring til Dragør
kommune om fremtidigt samarbejde”, som er drøftet på Børne-, Fritids- og
Kulturudvalget i december 2016, og efter aftale fremsendt som bilag til FOU.
FOU giver udtryk for at de finder det vigtigt at planen for havnens udvikling også
beskæftiger sig med udvikling af steder til fritidsaktiviteter, og at det timingmæssigt
giver mening at byde ind nu ift. rokaderne på det østlige og vestlige byggefelt.
Administrationen kan oplyse at der dagen før har været afholdt møde mellem Dragør
Vandaktivitet og hhv. Skole- og Kulturafdelingen samt Plan og Teknikafdelingen.
Ønsker til fysisk udvikling af området, er fremsendt til Plan- og Teknikafdelingen i
forbindelse med den generelle høring om udviklingen af havnen. Her er mulighed for
ny belægning ved bådhus og forbedring af ramper taget med i den videre proces.
De øvrige tanker om udvikling af faciliteter er et opmærksomhedsområde, som
medtages af Skole- og Kulturafdelingen i arbejdet med en udviklingsplan for faciliteter
til fritids- og foreningslivet i Dragør generelt.
Derudover opfordrer FOU Dragør Vandaktivitet til følgende:
-

At benytte sig af muligheden for at søge støtte fra puljen til særlige formål,
eksempelvis til et fælles telt, som kommunen ikke kan udleje, da det vil være
konkurrenceforvridende. (Administrationen fremsender eksempler på ansøgninger).
At benytte sig af mulighed for at låne kommunens øvrige lokaler, eksempelvis i
Hollænderhallen og på biblioteket ved større arrangementer, der ikke kræver
havneadgang – eksempelvis foredrag.
At undersøge hvorvidt der er mulighed for opbevaring på materialegården

Slutteligt aftales det at Dragør Vandaktivitet finder et medlem til FOU, som kan sidde
på pladsen til ”en repræsentant fra foreninger på havnen”. Valgprocedure afgøres under
punkt 4.
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3. Meddelelser
1) Velkommen til Tom, fra AOF
Tom er ny skoleleder for AOF Amager og vil fremadrettet repræsentere aftenskolerne.
FOU opfordrer ham til at give en status på området til næste møde i august.
2) Placering af tennishal
Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 21. juni 2016 besluttet at godkende
tennisklubbens seneste forslag til revideret udformning af hallen, med krav om at
den placeres under hensyn til en optimal udnyttelse af bydelsparken, i harmoni med
omgivelserne.
3) Fritagelse af grundskyld for sejlklub og ridecenter
Dragør Sejlklub og Dragør-St. Magleby Ridecenter har ansøgt om og er bevilliget
fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b i Bekendtgørelse af lov om kommunal
ejendomsskat, af kommunalbestyrelsen på deres møde d. 21. juni 2016.
4) Vurdering af tilskud til foreningslivet
På baggrund af et forslag fra C, har Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på deres
møde d. 8. juni 2016 besluttet at forvaltningen i samarbejde med de idrætslige
sammenslutninger i Dragør, samt FOU skal foretage en vurdering af, hvorvidt der
kan ske hensigtsmæssige ændringer i reglerne for tilskud til foreningslivet og i så
fald hvilke. Hensigten er at oplægget skal danne grundlag for en politisk drøftelse
af idrætspolitikken. Sagen ønskes forelagt i oktober 2016.
FOU stiller sig meget positive overfor forslaget, men vurderer at det er urealistisk at
nå en kvalificeret vurdering indenfor tidsfristen, fordi foreningerne mødes max. en
gang om måneden og FOU først har næste møde i august, hvor man primært vil
fokusere på budgetforhandlinger. Næste FOU-møde (d. 21. september) ligger efter
administrationens frist for sager til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde i
oktober.
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4. Status på medlemmer
Anbefaling
1. Forvaltningen anbefaler at FOU tager orienteringen til efterretning.
2. Forvaltningen anbefaler, at FOU drøfter muligheden for at supplere med nye
medlemmer.
Beslutning
1. Taget til orientering.
2. Dragør Vandaktivitet opfordres til at sende et medlem, som er demokratisk valgt af
foreninger på haven – inkl. en stedfortræder. Medlemmet kan optages på først
følgende møde efter det demokratiske valg.
I forbindelse med den kommende revidering af folkeoplysningspolitikken henstiller
FOU at der også arbejdes med at skabe klare vedtægter for udvalget, herunder
valgprocedure og mandat.

Sagsfremstilling
ad. 1
AOF har fået ny skoleleder Tom Nielsen, og han erstatter Gitte Jensen som
aftenskolernes repræsentant.
ad. 2
Christina Hagn-Meincke, der sidder i FOU som repræsentant for idrætsforeningerne,
har meddelt at hun har svært ved at kunne deltage i møderne og derfor gerne ser at der
findes et nyt medlem på hendes plads. Ved valget til FOU blev der dog ikke valgt en
suppelant for idrætsforeninger.
Dragør vandaktivitet har givet udtryk for at de gerne stiller med et medlem til pladsen i
udvalget øremærket ”foreninger på havnen”.
Grundet ovenstående og at det ikke klart fremgår af FOU’s vedtægter hvordan
indsuplering af nye medlemmer med stemmeret foregår mellem valg, bedes FOU drøfte
en praksis for hvordan der kan indsuppleres nye medlemmer.

Bilag
FOU vedtægter
Beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget den 22. juni 2016
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5. Forslag til årshjul
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler at FOU tager årshjulet til efterretning.

Beslutning
FOU ønsker at FOU-møderne gøres mere tydelige og at der tilføjes et lag med mere
udviklingsorienterede temaer – såsom gennemgang af valgprocedurer og vedtægter,
udvikling af ny folkeoplysningspolitik m.m. Derudover må der også gerne nævnes
begivenheder som frivillig fredag til orientering.
Det besluttes at lave en årsplan, som løber indtil næste valg af medlemmer til FOU, og
derefter kan erstattes af en ny 4-årig plan, som følger valgperioden.
Formanden og administrationen arbejder på et udkast, der sendes rundt til resten af
udvalget. Gerne inden august.

Sagsfremstilling
FOU ønskede på deres møde i april et årshjul for arbejdet i folkeoplysningsudvalget.
Administationen har arbejdet på dette og fremlagde et udkast til årshjul på mødet.

Bilag

Beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget den 22. juni 2016
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6. Samarbejde mellem foreninger og skoler
Anbefaling
Administrationen anbefaler at FOU drøfter emnet og eventuelle tiltag i den forbindelse.
Beslutning
Formanden orienterede om at flere foreninger oplever at deres frivillige er begyndt at
være aktive i skolen. Fodboldklubben har fået lov at have et valgfag, som hedder
fodbold, og som finder sted på boldklubbens baner. Derudover udbydes et forløb kaldet
”FIFA Health” næste år. Skolen betaler løn til trænere og materialer.
Administrationen giver en status på arbejdet med Skolen i virkeligheden, hvor der er
plads til tiltag fra mange flere foreninger. Desuden har fritidsaktiviteters kår efter
skolereformen været berørt i evaluering af implementering af folkeskolereformen, som
kan læses under BFKU’s møde d. 8. juni 2016, på kommunens hjemmeside.
FOU vil gerne vide mere enten fra administrationen eller via inspiration
fra andre kommuner.
FOU ønsker derudover at administrationen igen gør foreningerne
opmærksom på, at der er mulighed for at samarbejde med skolerne. Det
må desuden gerne gøres nemmere at komme i kontakt med skolerne, eks.
via en kontaktperson på hver skole.

Sagsfremstilling
På FOU’s møde i april, blev ”samarbejde mellem foreninger og skoler” nævnt som et
potentielt emne til videre drøftelse.
Formanden og administrationen vil give en kort mundtlig status på hvilke samarbejder
der pt. finder sted og under hvilke vilkår.
FOU kan herefter drøfte om det ønsker at tage initiativ til tiltag for at fremme
samarbejdsmulighederne.

Bilag

Beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget den 22. juni 2016
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7. Ansøgning om at blive folkeoplysende forening
Anbefaling
Ad. 1 Forvaltningen indstiller til afslag.
Ad. 2 Forvaltningen indstiller til godkendelse.
Beslutning
1) Afslås.
2) Godkendt.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget to ansøgninger omkring godkendelse som folkeoplysende
forening.
Ad 1. Foreningen Del din rigdom, har fremsendt en elektronisk ansøgning, men ikke
vedhæftet vedtægter. Derfor indstilles til afslag.
Ad. 2. Dragør fægteklub er en nystartet forening, som ønsker at udbrede fægtesporten
i Dragør. De har fremsendt ansøgning og vedtægter. De indstilles til godkendelse.

Bilag (Fortroligt materiale)
Ansøgning Del din rigdom
Ansøgning Dragør fægteklub
Vedtægter Dragør fægteklub (fremlagt på mødet)
Beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget den 22. juni 2016
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8. Eventuelt
1) Næste møde den 17. august 2016 kl 17.00.

Det undersøges om det næste møde kan afholdes hos Dragør vandaktivitet, og
alternativt i boldklubben. Tanken er at udvalgsmøderne kan afholdes hos forskellige
foreninger, sådan at FOU får en større fornemmelse af de forskellige steder der
bedrives folkeoplysende aktivitet i byen.
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9. Godkendelse af referat
Peter Læssøe

Christina Hagn-Meinche

Helle Barth

Geert Jacobsen

Ole Svendsen

Tom Nielsen

Richard Barth

Per Hansen

Pia Osbæck

Poul Gjerka

Niels-Peter Rønmos
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