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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
2.1 Budgetopfølgning
Der er ikke foretaget justeringer på sektor 4: Kultur og Fritid
2.2 Fritidspas
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (herefter BFKU) har besluttet at der skal
arbejdes videre med en fritidspasordning, hvor børn fra mindre bemidlede familier
kan få tilskud til en fritidsaktivitet i 6 måneder. FOU vil blive orienteret nærmere,
når den endelige ordning er på plads.
Forvaltningen vil i mellemtiden undersøge hvilken betydning det har hvis der gives
tilskud til medlemskab, enten fra et fritidspas eller af foreninger selv, ift. øvrig
støtte, der muligvis fordrer personligt kontingent.
2.3 Dialogmøde på 0-18 års området
Der er fremlagt en ny struktur, hvor det bl.a. foreslås at der årligt afholdes et
dialogmøde på 0-18 års området med fokus på Kultur og fritid.
FOU vil gerne holdes orienteret. Såfremt det forventes at FOU (eller foreningslivet)
deltager i planlægning og afholdelse af mødet med fokus på Kultur og Fritid,
påpeges det at det er vigtigt med involvering i god tid forinden.
2.4 Dragør vandaktivitet
BFKU har anerkendt Dragør Vandaktivitet som et dialogforum, men henviser til at
beslutninger om havnen tages i havnens brugerbestyrelse og opfordrer
vandaktivitetsforeningerne til at søge indflydelse i FOU, hvor der er en plads til
disse.
FOU spørger til om Dragør Vandaktivitet er gjort
opmærksomme på at de allerede har en øremærket plads i
FOU. Forvaltningen følger op.
2.5 Ny svømmehal
Flere af FOU-medlemmerne har deltaget i møde om svømmehallen og
efterfølgende studietur til Stevnsbadet, der er inspiration for måden Dragør
Svømmehal kan komme til at blive.
Umiddelbart var indtrykket af Stevnsbadet rigtig positivt, ift. hvad, der kan fås til
prisen. Dog opfordrer FOU til at man lytter til de indsigter, personalet ved
Stevnsbadet gav udtryk for, særligt at varmtvandsbassinet i Dragør bør være af
minimum samme størrelse som i Stevns, hvor kapaciteten blev brugt fuldt ud.
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Da der var mulighed for indsendelse af høringsvar, blev der gjort opmærksom på at
punktet derfor burde have været et drøftelsespunkt, frem for under meddelelser.
FOU besluttede dog ikke at indsende fælles høringssvar.
2.6 Tennisklubbens placering
Til orientering er Tennisklubbens ønske om forlængelse af brugsret på nuværende
område ikke stemt igennem af Kommunalbestyrelsen (herefter KB), til gengæld er
der et forslag om at rykke tennisbaner op til Hollænderhallens område.
2.7 Tanker om fælles mødested for aktive medborgere
På baggrund af et ønske om et fælles møde/kultursted for forskellige typer frivillige
mødtes en række frivillige borgere med kommunen. Pia deltog og viderebragte
nogle af de ideer til tiltag, der kom frem, eks. muligheden for et ”formandsmøde”
på tværs af foreninger.
Der gives udtryk for at medborgerskab er et meget relevant begreb ift.
folkeoplysning, som handler om demokrati. Det nævntes at puljen til særlige
tilskud, godt kunne bredes ud og gives til flere spændende frivillige initiativer.
Dette fører til en længere drøftelse af FOU’s rolle ift. kommunens
medborgerskabspolitik. Der er en generel oplevelse af at FOU er blevet mere
passivt i den seneste periode. Forskellige årsager til dette fremføres eks. færre
beføjelser og en større individuel involvering, fremfor samarbejde mellem
foreninger. Der er et ønske om at ændre denne udvikling og ikke lade FOU blive
mere passivt, men i stedet arbejde med at genopfinde det.
Formanden vil gerne se på om der kan gøres noget for at blive mere synlige og
blive mere aktive. Bl.a. vil det være godt at sikre at alle FOU-pladser besættes med
repræsentanter inden for alle de øremærkede kategorier, herunder ”det sociale
frivillige arbejde”, og ideen med at samle formænd på tværs et par gange om året, er
også noget FOU kunne være med til at se på.
2.8 Afregning af aktivitetstilskud
Foreninger som modtager tilskud skal fremsende regnskab for 2015 til
forvaltningen senest d. 1. april 2016.
Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på at der plejer at blive skabt overblik
over medlemstal og forskellige foreningers tilskud ved starten af det nye år.
Forvaltningen vil arbejde på et sådant og fremsende det snarest muligt.
2.9 Pulje til særlige formål
Det er ofte de samme (få) foreninger der søger, derfor ønsker FOU at skabe større
viden om puljens eksistens, bl.a. ved udsendelse af mail til alle formænd om puljen,
og en artikel i Dragør Nyt. Det understreges at det skal være nemt at søge.
Formanden skriver artiklen og sender den forbi forvaltningen, der sørger for at
regler og frister er korrekt beskrevet, og undersøger om der evt. kan komme noget i
kommunens informationsannonce også.
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3. Sports- og Kulturpris
Anbefaling
1. Forvaltningen anbefaler indstillingerne til FOU’s drøftelse og
stillingtagen.
2. Forvaltningen anbefaler, at prisen ledsages af et kontantbeløb.
De tidligere år har prisen været ledsaget af et kontantbeløb på 5.000
kr. Beløbet afholdes af den samlede ramme, der er afsat til Sports- og
Kulturprisen.
3. Forvaltningen anbefaler at man drøfter muligheden for afholdelse af
mesterskabsaften i forbindelse med Sports- og kulturprisuddelingen.
Beslutning
1. FOU vælger via motivationsrunde og stemmeafgivelse at give prisen
til Jens Aage Skare Nielsen, særligt for hans engagement i opstarten
af Dragør Rugby klub.
2. Vedtaget
3. FOU finder at det er vigtigt at sikre det specielle ved de forskellige
prisuddelinger, og ønsker fortsat at afholde hhv. Sport- og
kulturprisen, samt mesterskabsaftenen i deres nuværende form. Det
nævnes bl.a. Sports- og kulturprisen skal opleves som en særlig
fejring af vedkommende der modtager denne, og at
mesterskabsaftnen ikke nødvendigvis kun er for frivillige
sportsudøvere, hvorfor det dårligt matcher med konceptet omkring
frivillig fredag.
Sagsfremstilling
Iht. til reglerne for Dragør Kommunes Sports- og Kulturpris skal FOU
udpege årets prismodtager og meddele resultatet til
Kommunalbestyrelsen ved udgangen af februar.
Prismodtageren får besked hurtigst muligt efter, at Folkeoplysningsudvalget har udpeget personen, der skal modtage Sports- og Kulturprisen
for 2015.
Prisen overrækkes den 1. april 2016.
Annoncering efter indstillinger har været foretaget i Dragør Nyt og på
Dragør Kommunes hjemmeside. Fristen udløb 21/1 2016 kl. 12.00.
Der er modtaget fire indstillinger inden fristens udløb.
ad 2.
De tidligere år har prisen været ledsaget af et kontantbeløb på 5.000 kr.
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Beløbet afholdes af den samlede ramme, der er afsat til Sports- og
Kulturprisen.
ad. 3
På baggrund af den nye medborgerskabspolitik planlægges det
fremadrettet at afholde frivillig fredag i september. Tanken er at
samle kræfter fra kommunen, forskellige foreninger og andre
frivillige initiativer om en livlig og netværksdannende folkelig
fejring af alle de mange forskellige typer frivillighed vi har i
kommunen.
I den forbindelse er en overvejelse at samle nogle af de andre
festlige markeringer ift. frivillige på eller omkring denne dag.
Eks. Sports- og kulturprisen og ”mesterskabsaften”.
Men i første omgang kunne en måde at samle kræfterne på være
ved at afholde de såkaldte ”mesterskabsaftner” i forbindelse
med dette års Sports- og Kulturprisuddeling i april, for således
at samle energien om henholdsvis en fejring i foråret og en i
efteråret (frivillig fredag). FOU bedes drøfte denne mulighed.
Bilag
Indstillinger (fortroligt materiale)
Forventet beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget den 10. februar 2016
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4. Opfølgning på informationsmøde om området ved Hollænderhallen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler at FOU drøfter eventuelle overvejelser på
baggrund af mødet, herunder hvorvidt der er behov for at fremsende
høringssvar i forbindelse med den nye svømmehal.
Beslutning
Mødet blev kort drøftet, men det førte ikke til beslutninger.
For beslutning om høringssvar se pkt. 2.5
Sagsfremstilling
En ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen samt
helhedsplan for skolernes udearealer. Dette er tre store
projekter, som tilsammen har potentiale til at skabe et styrket
aktivt knudepunkt i St. Magleby på alle tider af dagen og året.
Den 10. februar 2016 kl. 17.00-18.30 afholder Dragør kommune
derfor et informationsmøde omkring de forskellige projekter.
Efter velkomsten kl. 17 vil der være mulighed for at gå rundt til
små ”markedsstader” og høre om de enkelte projekters indhold
og tidshorisont. Derudover vil der være mulighed for at stille
spørgsmål og give input til fremtidens aktive liv i hele Dragør
og særligt i knudepunktet i St. Magleby.
Folkeoplysningsudvalget er særligt inviteret til at deltage.
Bilag

Forventet beslutningsproces
Folkeoplysningsudvalget den 10. februar 2016
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5. Eventuelt
Næste møde afholdes den 13. april 2016 kl. 17.00 – på rådhuset.
Mødet herefter bliver 1. juni 2016 kl. 17.00.
Punkter på næste møde:
- Revidering af regler for Sports- og Kulturprisen, herunder drøftelse af hvorvidt der
bør være to priser, en til hhv. sports-aktive og kultur-aktive.
- Drøftelse af hvad vi vil med FOU
- Forslag til mødekalender for det resterende år

6. Godkendelse af referat

Peter Læssøe
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