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1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Godkendt

2. Meddelelser
På BFKU-mødet 7. september 2016 blev følgende sager drøftet, der kan have interesse for
FOU:


Temadrøftelse om rammerne for en ny Kultur- og Fritidspolitik
- Administrationen indstillede, at BFKU skulle drøfte formålet med og rammerne for en
fremtidig Kultur- og Fritidspolitik.
- BFKU drøftede sagen. Partierne indsender politiske opmærksomhedspunkter til
administrationen inden 10. oktober 2016



Multibane ved St. Magleby Skole
- Administrationen indstillede, at multibanen placeres i området omkring
Hollænderhallen og St. Magleby skole for i sammenhæng med øvrige
udviklingsprojekter i området, at bidrage til et ”aktivt knudepunkt St. Magleby”
- BFKU godkendte indstillingen.



”Aktiv Fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov”
- Administrationen indstillede:
1. At BFKU tager præsentationen til efterretning
2. At Udviklingsplanen for de fysiske rammer for det aktive liv i Dragør Kommune
integreres i den kommende proces for udarbejdelse af en ny Kultur- og
Fritidspolitik.
- BFKU besluttede:
1. Godkendt
2. Godkendt

Bemærkninger


Peter Læssøe gjorde opmærksom på, at Liste T stemte imod administrationens indstillinger
angående ”Aktiv Fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov”.



”Aktiv Fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov” sendes rundt til FOU.



Rapporten tages op på FOU-mødet 23. november 2016. Pia Osbæck indhenter
kommentarer på rapporten fra udvalget og indsender disse til administrationen senest 10.
oktober 2016.

Bilag
Bilag 1: Referat af BFKU møde 7. september 2016
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3. Pulje til særlige formål
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler at
1. FOU drøfter indkomne ansøgninger og afgør, hvilke der skal have midler bevilliget.
Beslutning
FOU besluttede at uddele 16.000 kr. fra puljen, fordelt på følgende ansøgere:
-

Kegleklubben V.S.K. Dragør bevilliges 8000 kr. til reparation af baner.

-

Itosu-Kai Karate bevilliges 8000 kr. til et klubmodul.

Administrationen orienterer foreningerne og de bevilligede beløb udbetales, når de respektive
regninger er sendt til administrationen.
Sagsfremstilling
Ad. 1.
Forvaltningen har modtaget to ansøgninger fra to foreninger om støtte til følgende:
- Kegleklubben V.S.K. Dragør – Reparation samt 12 nye kugler (19.955,87 kr.)
- Itosu-Kai Karate – Klubmodul (16.000 kr. + moms)
Puljen til særlige formål er i 2016 på samlet 64.000 kr., der kan uddeles til godkendte
folkeoplysende foreninger, til særlig formål der støtter foreningens aktiviteter, såsom
anskaffelse af større materialer.
Udvalget besluttede på Folkeoplysningsudvalgsmødet 13. april 2016 at bevilge tilskud på
30.000 kr. blandt de fremsendte ansøgninger. Der er derfor 34.000 kr. tilbage i puljen.
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
Bilag 2: Ansøgning om tilskud - Kegleklubben V.S.K. Dragør
Bilag 3: Ansøgning om tilskud - Itosu-Kai Karate
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4. Eventuelt
4.1 Arbejdsgruppe for tilskudsregler
Arbejdsgruppen udgøres af Pia Osbæck, Peter Læssøe og Mie Friis Larsen.
Mie Friis Larsen indkalder til et møde med arbejdsgruppen og udsender i den forbindelse de
nuværende tilskudsregler til arbejdsgruppen.

4.2 Hvornår behandles evt. ansøgninger til puljen for uddannelse
af instruktører?
Retningslinjerne sendes til Pia, som skriver et indlæg til forvaltningsannoncen.
Behandling af ansøgninger til denne pulje er en administrativ opgave, hvorfor der ikke er
behov for et FOU-møde til anledningen. Det er derfor ikke nødvendigt at spekulere i ændring
af deadlines eller flytning af møder.

4.3 Ansøgning til DFS. Årlige puljer fra Kulturministeriet til
folkeoplysning
Pia Osbæck forfatter en ansøgning og sender denne inden deadline d. 27. oktober 2016.

4.4 Næste møde
Næste møde afholdes 23. november 2016 på Rådhuset.

Folkeoplysningsudvalget den 22. september 2016 side 4

