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1. Orientering

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Orientering taget til efterretning.
Peter Læssøe supplerede med, at DGI inviterer til bålfrokost ved Kongelundsfortet den sidste søndag i hver måned, samt at Ungdomsskolen har
købt en speedbåd, som skal bruges til undervisning, konflikthåndtering
mm. og det er muligt for foreninger at låne den i weekenden, hvor Ungdomsskolen og SSP ikke selv bruger den.
SAGSFREMSTILLING:
Administrationen orienterer om:












Fælles om fritiden: Inklusionsvejleder Anne Søgaard fortæller om
initiativet, hvor Dragør Kommune har indgået samarbejdet med
SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) om at styrke
fritidstilbud og inklusion i fritiden for børn, der har særlige behov
som følge af fx en diagnose, et handicap eller personlige udfordringer.
Lokalplan 77a: Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny lokalplan 77a, som betyder at det ikke er muligt at bygge en hal i området omkring Engvej.
Dragør Tennis, flytning af faciliteter: Administrationen arbejder i
samarbejde med Dragør Tennis på at komme med flere løsningsmodeller for flytningen af Dragør Tennis faciliteter helt eller
delvist til Hollænderhallens område.
Kajakklubben Pilen, ansøgning om udvidelse: BEPU har modtaget
en ansøgning fra Kajakklubben Pilen om forslag til et nyt bådskur
opført på søterritoriet nord for nordre mole ud fra deres nuværende klubhus, samt ønske om indretning af bedre toilet- og badefaciliteter i det nuværende selvejende klubhus. BEPU besluttede at ansøgningen kunne imødekommes under forudsætning af
der ikke samtidig nedlægges bådpladser, og der bygges i havnebassinet. Kajakklubben skal derfor fremsende en ny ansøgning
med et nyt forslag.
Geodome: Ved sidste folkeoplysningsudvalgsmøde afgav folkeoplysningsudvalget en udtalelse vedrørende opførelsen af en Geodome. BFKU har behandlet og taget udtalelsen til efterretningen
og har bedt administrationen arbejde videre med at finde anvendelse af Geodomen til andet end idrætslige formål, som fx offentlige formål, receptioner, kulturelle formål mv., samt en ydereligere belysning af økonomien.
Fritidspas: Dragør Kommune indførte i 2016 Fritidspas, som er et
tilskud til familier/børn i alderen 6-18 år, der kan søge om tilskud
til fritidsaktiviteter (hvis de i forvejen ikke er aktive). Reglerne
for at kunne søge fritidspasset er blevet revideret, således at
o Husstandens årlige indkomstgrænse er hævet
o Makstilskud på 1500 kr.
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o Gives også til flygtninge børn
o Støtte til udstyr på 500 kr.







Legeskibet: Legeskibet fra Gerlev Idrætshøjskole besøgte for andet år i træk Dragør kommune, i uge 19. Gennem en uge blev
der leget på kajen og undervist 4.-5. klasser til legeaspiranter.
Legeskibet udtrykker stor glæde ved at samarbejde med Dragør
Kommune – og vi håber på et fremadrettet samarbejde.
Kongelundsfortet i bevægelse: Status på Kib. To ansatte pr.1.4.
2018. Brugerindragelser af børn/unge i maj måned. Nu udvikles
aktiviteter og relationer med foreninger.
o NB: 29. september er der for 3. år i træk ”Kongelundsfortet i Bevægelse”-dagen. FOU bliver naturligvis inviteret
her til.
Mesterskabsaften: Dragør Kommune fejrer hvert år de sportsudøvere som har udmærket sig det forgangne år. I år kunne vi
fejre ca. 55 sportsudøvere ved en reception i Boldklubben.
Foreningsportal Absalon: Administrationen er snart klar til at
kunne præsentere en ny foreningsportal der vil lette tilskudsansøgningsprocessen for foreningerne og administrationen og samtidig samle alle data omkring kommunen foreninger et sted. Administrationen vil tage kontakt til nogle få foreninger angående
test af portalen inden alle foreninger inviteres til introduktion og
undervisning i det.
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2. Ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende
forening - 1. halvår2018
J.nr.:
18.15.00.A00
Sagsnr.:17/2437
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til indkomne ansøgninger om
at blive godkendt som folkeoplysende forening.
INDSTILLING:
Administrationen anbefaler at Folkeoplysningsudvalget
1)

Godkender ”Shindenkan Taijutsu Dragør” som folkeoplysende forening.

2)

Godkender ”Rytmik og Bevægelse” som folkeoplysende
forening.

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Folkeoplysningsudvalget godkender administrationen indstilling.
SAGSFREMSTILLING:
Administrationen har modtaget to ansøgninger fra foreninger hjemmeboende i Dragør Kommune, som ønsker at blive godkendt som folkeoplysende foreninger.
Ansøgninger
1)

Ansøgningen fra ”Shindenkan Taijutsu Dragør” er modtaget 17.
maj 2018. Ansøgning og vedtægter er med som bilag.

Administrationen anbefaler at ”Shindenkan Taijutsu Dragør” godkendes som folkeoplysende forening, da foreningens form og formål lever op til kravene for og definitionen af folkeoplysende foreningsvirksomhed.
2)

Ansøgningen fra ”Rytmik og Bevægelse” er modtaget 13. maj
2018. Ansøgning og vedtægter er med som bilag.

Administrationen anbefaler at ”Rytmik og Bevægelse” godkendes
som folkeoplysende forening, da foreningens form og formål lever op
til kravene for og definitionen af folkeoplysende foreningsvirksomhed.
Krav til folkeoplysende foreninger
For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal man leve op til
de opstillede krav i Folkeoplysningsloven, særligt i §1, §4, §5 og §14.
Det betyder bl.a. at foreningen skal:
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-

Bedrive fri folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab
og de enkelte initiativtageres idégrundlag.
Have formuleret formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå
af foreningens vedtægter
Have en bestyrelse og være demokratisk opbygget
Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
Som udgangspunkt være åben for alle der støtter op om foreningens formål
Være hjemmehørende i tilskudskommunen
Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig

Ved folkeoplysende foreningsarbejde forstås:
- At det er med udgangspunkt i aktivitet – og det forpligtende fællesskab omkring denne, at demokratiforståelse og aktivt medborgerskab fremmes
- Idræt og idébestemt, samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Ved ansøgning om tilskud, skal foreningerne ligeledes indhente børneattester, i det omfang at foreningen som led i sin aktivitet beskæftiger personer som skal have direkte kontakt med børn.
LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven
RELATION TIL POLITIKKER:
Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018.
BILAG:
1 Åben Vedtægter for Shindenkan Taijutsu Dragør Maj
2018.pdf
2 Åben Stiftende GF for Shindenkan Taijutsu Dragør Maj
2018.pdf
3 Åben Oplysninger om foreningen.doc.pdf
4 Åben Vedtægter til foreningen Rytmik og bevægelse.pdf
5 Åben Referat af den striftende generalforsamling.pdf
6 Åben Godkendelse af en folkeoplysende forening.pdf
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3. Sports- og Kulturpris - revision af regler for tildeling, maj 2018
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/34
INDSTILLING:
Administrationen indstiller:

1. at udvalget gennemser og reviderer reglerne for tildeling af
sports- og kulturprisen.
2. at udvalget herefter godkender de reviderede regler.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Folkeoplysningsudvalget havde nogle rettelser i forhold til proceduren og
et ønske om at tydeliggøre, at man ikke kan modtage Sports- og Kulturprisen for sin ansætteles i Kommunen.
Administrationen skal udarbejde et nyt udkast på baggrund af rettelserne og præsentere på næste møde.
SAGSFREMSTILLING:
Et enigt Folkeoplysningsudvalg besluttede ved deres møde 7. februar
2018 at revidere reglerne for Sports- og Kulturprisen, så det tydeligt
fremgår, at kommunalt ansatte medarbejdere ikke kan modtage prisen
på baggrund af deres arbejde i kommunen.
De reviderede regler er vedlagt som bilag. Tiltænkte ændringer er indført med rød skrift.
Udvalget kan kommentere ændringsforslagene og komme med rettelser/tilføjelser, som skrives ind.
Vedtægterne godkendes derefter af udvalget.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018.
BILAG:
1 Åben Sports og kulturpris_regler for tildeling_rev2018.docx
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4. Aftenskolernes regnskab 2017
J.nr.:
18.15.01.Ø40
Sagsnr.:17/33
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at AOF’s, Dragør Koret og Dragør Sangforenings regnskab for 2017 godkendes.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Godkendt
SAGSFREMSTILLING:
Jf. kommunens regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning,
skal foreninger der modtager tilskud indsende deres regnskab, som Folkeoplysningsudvalget skal godkende.
Vedlagt findes AOF, Dragør Koret og Dragør Sangforenings regnskab for
2017.
AOF:
AOF har fremsendt deres afregning af det kommunale tilskud.
I 2017 har AOF fået udbetalt 181.500 kr., hvoraf 10 % af disse skal gå
til debatskabende aktiviteter. AOF’s kommunale tilskud til lærelønninger
er derfor på 163.350 kr.
Af AOF’s regnskab fremgår det, at AOF samlet i 2017 har haft tilskudsberettiget undervisning for 177.937 kr.
Tilbagebetaling: 0 kr.
Det kommunale tilskud til 10 % -puljen til debatskabende aktiviteter er
på 18.150 kr. Af regnskabet fremfår de, at AOF’s udgifter til debatskabende aktiviteter er på 26.802,42 kr.
Tilbagebetaling: 0 kr.
Dragør Koret:
Dragør Kommune udbetaler løn til Dragør Korets dirigent. Jf. FO-loven
udbetales max på 1/3 af lønnen i tilskud – dog max det kommunale tilskudssagn.
I 2017 har Dragør Koret fået udbetalt 60.807,88 kr. til løn af dirigent,
hvor det kommunale tilskud max kan udgøre 1/3 af lønudgiften, dvs.
20.269,3 kr. Det kommunale tilskudssagn for 2017 var dog på 17.000
kr.
Dragør Koret har derfor tilbagebetalt det resterende beløb på 43.807 kr.
Det kommunale tilskud til 10 % -puljen til debatskabende aktiviteter er
på 1.700 kr. Af regnskabet fremgår det, at Dragør Korets udgift til debatskabede aktiviteter er på 1.700 kr.
Tilbagebetaling: 0 kr.
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Dragør Sangforening:
Dragør Kommune udbetaler løn til Dragør Sangforening dirigent. Jf. FOloven udbetales max på 1/3 af lønnen i tilskud – dog max det kommunale tilskudssagn.
I 2017 har Dragør Sangforening fået udbetalt 14.665,2 kr. til løn af dirigent, hvor det kommunale tilskud max kan udgøre 1/3 af lønudgiften,
dvs. 4.888,5 kr.
Dragør Sangforening har derfor tilbagebetalt det resterende beløb på
9.777 kr.
Dragør Sangforening har ikke fået tilskud til debatskabende aktiviteter.
LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven § 11 stk. 2
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den
BILAG:
1 Åben Regnskab 2017 - Dragør Koret
2 Åben AOF tilskudsregnskab 2017
3 Åben Dragør Sangforening tilskudsregnskab 2017
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5. Folkeoplysningspolitik
J.nr.:
18.15.00.P22
Sagsnr.:18/2360
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter en ny folkeoplysningspolitik.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Folkeoplysningsudvalget får tilsendt inspiration fra andre kommuner og
kommer med input til administrationen. Administrationen udarbejder på
baggrund af input et udkast til næste møde.
SAGSFREMSTILLING:
Dragør Kommunes nuværende Folkeoplysningspolitik er forældet, da
den kun er gældende til og med 2016.
Folkeoplysningsudvalget skal derfor drøfte, hvordan der skal arbejdes
videre med en ny Folkeoplysningspolitik, som kan anbefales over for
Kommunalbestyrelsen.
Vedlagt er den nuværende Folkeoplysningspolitik.
LOVE/REGLER:
Folkeoplysningslovens § 34 Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal
angive følgende:
1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske
rammer.
3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter,
herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.
4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber
om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a, nr. 3, og § 19, stk. 3.
5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.
6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. § 35, stk. 1.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018.
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BILAG:
1 Åben Folkeoplysningspolitik 2012-2016
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6. Folkeoplysningsudvalgets vedtægter, revision maj
2018
J.nr.:
81.14.01.P24
Sagsnr.:11/851
INDSTILLING:
Administrationen indstiller:

1. at udvalget gennemgår de reviderede vedtægter og evt. kommer
med tilføjelser og ændringsforslag.
2. at udvalgets ændringer og tilføjelser skrives ind i vedtægterne,
som herefter lægges op til godkendelse i KB.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Forslag fra formanden: at der tilføjes ’brugerråd’ i forhold til handicaprådet, ældrerådet og wiedergården i §2, stk.3. Godkendt
Udvalget diskuterede repræsentanternes valgbarhed, valgperiode og tilhørsforhold. Ud fra dette skal administrationen udarbejde et nyt udkast
som tydeliggør overstående.
SAGSFREMSTILLING:
Udvalgsformanden foreslog ved FOU-mødet onsdag den 07. februar
2018, at udvalgets vedtægter skulle revideres. Et samlet udvalg godkendte forslaget.
Der fremlægges hermed et udkast til revision i udvalget. De gældende
vedtægter fra 2012 og det nye udkast er vedhæftet sagen som bilag. På
denne måde kan udvalget sammenligne dokumenterne og let overskue
ændringerne.
Særligt valgproceduren er, efter aftale med udvalget, opdateret og forklaret så den fremstår mere i overensstemmelse med virkeligheden og
så man altid opnår afklaring af medlemmer ved selve valgmødet.
Ved ændringsforslag/tilføjelser tages disse op på mødet og føres evt. ind
i vedtægterne, som efterfølgende godkendes af FOU og sendes videre til
godkendelse i KB.
LOVE/REGLER:
Vedtægterne og Folkeoplysningsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i
Folkeoplysningsloven.
RELATION TIL POLITIKKER:
Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik danner grund for vedtægterne.
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BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018.
BILAG:
1 Åben Revision af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter_2018.docx
2 Åben FOU gældende vedtægter_2012.doc
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7. Kursus for foreninger og ansatte i Dragør Kommune i fundraisning
J.nr.:
18.15.00.G20
Sagsnr.:18/2552
INDSTILLING:
Administrationen indstiller at udvalget godkender et kursus i fondssøgning for foreninger og kommunalt ansatte i Dragør Kommune med firmaet Fundraiseren.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Folkeoplysningsudvalget gav udtryk for at kurset i fondssøgning er en
rigtig god ide, og bakker op om administrationens forslag.
SAGSFREMSTILLING:
Der er ytret ønske blandt foreningerne i Dragør Kommune om et kursus
i fundraising. Derfor har vi kontaktet firmaet Fundraiseren og har fået
et tilbud på en ’pakkeløsning’ med en 3 timers workshop og et års adgang til sitet fonde.dk, som indeholder oplysninger om stort set alle
danske fonde.
Workshoppen målrettes foreningslivet og kommunal fondssøgning. Dog
begrænses adgangen for kommunalt ansatte (til dem for hvem det har
størst relevans), så foreningerne får flest mulige pladser ved workshoppen.
Hvorfor en fundraising workshop? Fundraiseren beskriver det således:
”Vores erfaring i samarbejdet med kommunerne er, at det er massivt
udviklende og ikke mindst økonomisk bæredygtigt at opkvalificere internt, samt ude i foreningslivet, hvor passionen blot skal fyldes ned i
nogle projektbeskrivelser og sendes til de rigtige fonde. Fundraising er
en holdindsats, og kommune og foreningsliv kan med den rette viden
om fundraising, skabe store innovative projekter, som de erhvervsdrivende fonde og nationale puljer elsker at støtte.”
Kurset hører pga. sit sigte på samarbejde og innovation under arbejdet
med Aktivt Medborgerskab, hvorfor Erhvervs- og Turismechefen har tilbudt at finansiere kurset (20.000 kr.), som derfor kan udbydes gratis.
Hvis udvalget godkender kurset finder administrationen hurtigst muligt
en dato i efteråret 2018 sammen med Fundraiseren og melder kurset ud
til foreningerne.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018.
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8. Meddelelse - banefordeling
J.nr.:
18.15.12.A00
Sagsnr.:18/2353
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Taget til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 3. april 2017 banefordelingen for sæsonen 1/9-2017 – 30/4-2019.
Midtvejs i perioden er det muligt at foretage mindre ændringer jf. fordelingsprincipperne.
Ændringer:
Der er foretaget en lille ændring i fordelingen af tider i Glassalen om
torsdagen, da VSK Kegleklub ved sidste fordeling havde glemt at ansøge
om denne tid, som de gennem mange år har haft.
Dette er imødekommet som en mindre ændring og har haft konsekvens
for Teitur, som havde fået tiden.
Omfordelingen er sket uden besvær, og begge klubber er informeret og
indforstået med ændringerne.
Ydereligere rettelser/tilføjelser er kun sket der hvor der har været ledige
tider i forvejen.
Vedlagt er de opdateret planer for:
- Hollænderhallen
- Kongelundshallen
- Dansesalen
- Pusterummet
- Glassalen
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018.
BILAG:
1 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018
Pusterum 2017 - 2019 slut.pdf
2 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018
2017 - 2018 slut.pdf
3 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018
2017 - 2019 slut.pdf
4 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018
merudlån 2018.pdf
5 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018
merudlån.pdf
6 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018
idrætshal 2017 - 2019 april 2018.pdf
7 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018
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- Skole gym

30938/18

- Årsplan KH 30938/18
- KH Som-

30938/18

- HH Som-

30938/18

- Årsplan

30938/18

- Årsplan
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Glassalen 2017 - 2019 slut.pdf
8 Åben Årsplaner HH, mindre justeringer 2018 - Årsplan
Dansesal 2017 - 2019 slut.pdf
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9. Meddelelse - Oversigt over medlemstal 2017
J.nr.:
18.15.05.Ø40
Sagsnr.:17/26
INDSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget orienteres her om udviklingen i medlemstal for
foreninger.
Vedlagt er oversigten over medlemsudviklingen fra 2014 – 2017. Af bilaget ses det, at der er sket en fremgang i medlemmerne over såvel
som under 25 år, og samlet er der sket en stigning på i alt 186 medlemmer.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Taget til efterretning.
Folkeoplysningsudvalget ønsker fremadrettet at administrationen indsamler medlemstal fra alle folkeoplysende forening og ikke kun de foreninger som modtager tilskud.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 13. juni 2018.
BILAG:
1 Åben Oversigt over medlemmer 14-17
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10. Evt.

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 13-06-2018
Formanden orienterede om, at der indkaldes til et ekstraordinært møde i
august i forbindelse med høring til budget 2019-2022.
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Bilagsoversigt
2.

Ansøgninger om godkendelse som folkeoplysende forening - 1. halvår2018
1.
Vedtægter for Shindenkan Taijutsu Dragør Maj 2018.pdf
(35447/18)
2.
Stiftende GF for Shindenkan Taijutsu Dragør Maj 2018.pdf
(35451/18)
3.
Oplysninger om foreningen.doc.pdf (35450/18)
4.
Vedtægter til foreningen Rytmik og bevægelse.pdf (35444/18)
5.
Referat af den striftende generalforsamling.pdf (35443/18)
6.
Godkendelse af en folkeoplysende forening.pdf (35442/18)

3.

Sports- og Kulturpris - revision af regler for tildeling, maj 2018
1.
Sports og kulturpris_regler for tildeling_rev2018.docx (33895/18)

4.

Aftenskolernes regnskab 2017
1.
Regnskab 2017 - Dragør Koret (24492/18)
2.
AOF tilskudsregnskab 2017 (24485/18)
3.
Dragør Sangforening tilskudsregnskab 2017 (31026/18)

5.

Folkeoplysningspolitik
1.
Folkeoplysningspolitik 2012-2016 (31041/18)

6.

Folkeoplysningsudvalgets vedtægter, revision maj 2018
1.
Revision af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter_2018.docx
(33894/18)
2.
FOU gældende vedtægter_2012.doc (33893/18)

8.

Meddelelse - banefordeling
1.
Årsplaner HH, mindre justeringer
2019 slut.pdf (30938/18)
2.
Årsplaner HH, mindre justeringer
slut.pdf (30938/18)
3.
Årsplaner HH, mindre justeringer
slut.pdf (30938/18)
4.
Årsplaner HH, mindre justeringer
2018.pdf (30938/18)
5.
Årsplaner HH, mindre justeringer
(30938/18)
6.
Årsplaner HH, mindre justeringer
2019 april 2018.pdf (30938/18)
7.
Årsplaner HH, mindre justeringer
2019 slut.pdf (30938/18)
8.
Årsplaner HH, mindre justeringer
2019 slut.pdf (30938/18)

9.

2018 - Årsplan Pusterum 2017 2018 - Skole gym 2017 - 2018
2018 - Årsplan KH 2017 - 2019
2018 - KH Sommerudlån
2018 - HH Sommerudlån.pdf
2018 - Årsplan idrætshal 2017 2018 - Årsplan Glassalen 2017 2018 - Årsplan Dansesal 2017 -

Meddelelse - Oversigt over medlemstal 2017
1.
Oversigt over medlemmer 14-17 (31144/18)
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Underskriftsside

Allan Holst (A)

Christopher Meinertsen

Claus Palm

Geert Jakobsen

Helle Barth (V)

Jerrik Walløe

Jutta Hørlyck

Kurt Hansen

Niels-Peter Rønmos

Ole Morten Landsmann

Palle Bjerregaard

Peter Læssøe (T)

Tina Vexø

Tom Nielsen
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