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1. Orientering

SAGSFREMSTILLING:
Administrationen orienterer om:
- Skrivetolk: Resten af møderne i 2018 vil der være en skrivetolk
til stede, da den mobile teleslynge ikke er god nok. Det betyder,
at administrationen vil se på mulighederne for at møderne fra
2019 eventuelt skal afholdes på wiedergården.
- Geodome: BFKU har besluttet, at der ikke arbejdes videre med
opsætning af en Geodome. Smarter Greener Living er kontaktet
med et afslag på deres tilbud.
o Hele sagen kan læses her: Referat - Dragør Kommune
- Partnerskabsaftale med Sejlklubben: Dragør Kommune indgik en
partnerskabsaftale med sejlklubben i 2017 – aftalen gik ud på at
de modtager et tilskud på 50.000 kr. og sejlklubben tilbyder børn
et nærmere kendskab til sejlads, vandsikkerhed, livet på havnen
og kammeratskab.
Tilbuddet skulle være gennemført i sommerferien, men da der
ikke var nogen tilmeldinger fra SFO’erne, blev det aflyst. Af den
grund, har vi evalueret partnerskabsaftalen med henblik på at
sikre tilmeldinger til næste år.
- Dragør Tennis: Kommunalbestyrelsen har truffet en principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, men
kommunal lånegaranti og på følgende betingelser:
o Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift. placering)
o Hallen opføres ved Hollænderhallen i det hidtil omtalte
område, eller et andet område efter nyt oplæg fra forvaltningen.
o Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.
- Forsikring af frivillige: Folketinget vedtog i 2017 en ny lov, som
gør det muligt for kommuner at forsikre personer, som yder en
frivillig indsats.
o Administrationen har derfor undersøgt, hvilke muligheder
der er for at tagne ulykke og ansvarsforsikring for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale opgaver yder
en frivillig indsats.
o Administrationen har lavet en rundspørge, hvor det viser
at vi har ca. 80-100 der yder en frivillig indsats – særligt
koncentreret omkring wiedergården. Administrationen har
dog vurderet, at det er et begrænset antal af disse, som
udfører frivillig indsats, som er risikobehæftet, og at der
således ikke umiddelbart er belæg for at tegne forsikring.
o
Hele sagen kan læses her: Referat - Dragør Kommune
- Kongelundsfortet i bevægelse: Løber af stablen nu på lørdag den
29/9. Det bliver godt og aktivt og festligt!
- Ansøgning fra Dragør Sports- og Motionsforenings om udvidelse
af træningsfaciliteter: Kommunalbestyrelsen har givet afslag på
ansøgningen med begrundelse i, at ingen af de ønskede placeringer lader sig udføre samt at Dragør Kommune ikke ønsker privat
byggeri som en del af en i øvrigt kommunal, offentlig ejendom.
o
Hele sagen kan læses her: Referat - Dragør Kommune
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-

Dialogmøde om kultur og fritid: Der skal afholdes dialogmøde
den 21. november, og hele Folkeoplysningsudvalget bliver inviteret. Nærmere information følger.
Foreningsportal Absalon: Administrationen har valgt at lukke projektet omkring en foreningsportal, da portalen ikke lever op til
forventningerne. Portalen kan ikke opsættes til at kunne håndtere tilskudsansøgningerne, og administrationen har derfor vurderet, at der ligger for meget arbejde i både at håndtere data samt
lære foreningerne at bruge portalen.
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2. Ansøgninger til puljen til særlige formål, sep 18
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/31
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de indkomne ansøgninger.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 26-09-2018
Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningerne således:
-

Dragør Sejlklub får 15.000 kr.
V.S.K. Kegleklubben får 15.000 kr.
Dragør Boldklub får 15.000 kr.

Puljen består herefter af 14.209 kr.
SAGSFREMSTILLING:
Foreninger har mulighed for at søge om tilskud til særlige formål, fx tilskud til anskaffelse af større materiale, reparationer mm. Der gives dog
ikke tilskud til PCér, forbrugsmateriale og administrative omkostninger.
Foreningen skal medfinansiere 25 %.
Puljen kan ansøges 3 gange årligt, den 1. april, den 1. september og 15.
november.
Ved ansøgningsfristen den 1. september 2018 har administrationen
modtaget 3 ansøgninger.
Forening

Aktivitet/ting

Ansøgt
beløb

Egenfinansiering
på 25 %

Dragør Sejlklub
Kegleklubben

Indkøb af joller

25.000 kr.*

af

45.000
kr.
27.903

Dragør Boldklub
I alt

af

24.000

6.000 kr.

Reparation
anlæg
Anskaffelse
boldvogne

Puljen i 2018:
Bevilliget i april
Rest beløb

68.209 kr.
-9.000 kr.
59.209 kr.

Ansøgt om i september
Rest

-58.927 kr.
282 kr.

6.976 kr.

Folkeoplysningsudvalget den 26. september 2018

Maks
tilskud
fra puljen
20.000
kr.
20.927
kr.
18.000
kr.
58.927 kr.

4

BILAG:
1 Åben Dragør Boldklub - ansøgning om boldvogne
2 Åben Ansøgning fra Dragør Sejlklub, 21/6-2018
3 Åben Ansøgning fra Kegleklubben august 2018
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3. Ansøgninger til tilskud til træneruddannelse, sep
2018
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/32
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den indkomne ansøgning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 26-09-2018
Dragør Boldklubs ansøgning imødekommes med 14.000 kr.
SAGSFREMSTILLING:
Foreninger har mulighed for at søge om tilskud til afholdte udgifter for
leder-/træner-/instruktøruddannelse. Jf. Dragør Kommunes regler for
tilskud, dækkes 75 % af den dokumenterede udgift, dog maks. 2.800
kr. pr. kursus/person.
Puljen kan ansøges 3 gange årligt, den 1. april, 1. september og 15. november.
Administrationen har ved ansøgningsfristen den 1. september 2018
modtaget 1 ansøgning fra Dragør Boldklub.
Forening

Antal
deltager

Dragør
Boldklub
I alt

5

Beløb
pr.
deltager

Tilskud pr.
deltager*

4.000

2.800

Samlet
tilskud til
foreningen
14.000
14.000

* Tilskud pr. deltager er 75 % af udgiften, dog maks. 2.800 kr. pr. deltager
Puljen består af
Bevilliget i april
Rest
Ansøgt om i september
Rest

68.209 kr.
-31.423 kr.
36.786 kr.
-14.000 kr.
22.786 kr.

BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 19. september 2018.
BILAG:
1 Åben Dragør Boldklub - ansøgning om trænertilskud
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4. Folkeoplysningsudvalgets vedtægter, revision 2018
J.nr.:
81.14.01.P24
Sagsnr.:11/851
INDSTILLING:
Administrationen indstiller:
1. at udvalget vedtager de reviderede vedtægter.
2. at udvalget sender de reviderede vedtægter til godkendelse i
KB.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 26-09-2018
Godkendes og anbefales overfor Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget bad i starten af året om at få revideret udvalgets gamle vedtægter fra 2012.
Ved udvalgets møde i juni 2018 blev rettelser og tilføjelser til vedtægterne gennemgået, og sendt til endelig revision.
Vedtægterne er nu revideret efter udvalgets anvisninger.
Særligt Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og valgprocedure er,
efter aftale med udvalget, opdateret og forklaret, så de fremstår mere i
overensstemmelse med virkeligheden og så man opnår afklaring af
medlemmer ved selve valgmødet.
LOVE/REGLER:
Vedtægterne og Folkeoplysningsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i
Folkeoplysningsloven.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 19. september 2018.
BILAG:
1 Åben Revision af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter_september2018.docx
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5. Sports- og Kulturpris - revision af regler for tildeling, september 2018
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/34
INDSTILLING:
Administrationen indstiller:

1. at udvalget godkender de reviderede regler for tildeling af
Sports- og Kulturprisen.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 26-09-2018
Godkendt
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget havde ved mødet den 13. juni 2018 nogle rettelser i forhold til den fremlagte revision af reglerne.
Der er derfor udarbejdet et nyt udkast på baggrund af udvalgets rettelser og ønsker. De reviderede regler fremlægges på ny til godkendelse.
Sagen hidtil:
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.

BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 19. september 2018.
BILAG:
1 Åben Sports og kulturpris_regler for tildeling_rev2018.docx
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6. Udkast til Folkeoplysningspolitik
J.nr.:
18.15.00.P22
Sagsnr.:18/2360
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkastet til revidering af
Folkeoplysningspolitikken.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 26-09-2018
Udvalget havde nogle enkelte rettelser i forhold til at
- Henvise til politik for aktivt medborgerskab
- Indsætte henvisninger til retningslinjer og vedtægter.
Med tilføjelse af overstående anbefales Folkeoplysningspolitikken overfor
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 13. juni 2018, at den
nuværende Folkeoplysningspolitik skal revideres og udvalget har fået
tilsendt inspiration fra andre kommuner og haft mulighed for at komme
med input til administrationen.
På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til en revidering af Folkeoplysningspolitikken.
Revideringen består i en sammenskrivning af afsnit og generelt layoutmæssige ændringer, således at Folkeoplysningspolitikken fremstår som
en del af Kultur -og Fritidspolitikken.
Den største ændring i Folkeoplysningspolitikken er afsnittet omkring udviklingspuljen. Udviklingspuljen har de senere år ikke været ansøgning
af foreningerne i Dragør. Regler for udviklingspuljen er blevet ændret og
gjort mere specifikke, således at flere foreninger vil søge puljen.
LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven § 34
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 19. september 2018.
BILAG:
1 Åben Folkeoplysningspolitik 2012-2016
2 Åben UDKAST - revidering af folkeoplysningspolitik 2018
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7. Evt.

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 26-09-2018
Der blev spurgt ind til prioritering af banetider til foreninger og private i
Hollænderhallen. Administrationen undersøger nærmere og vender tilbage.
Der blev spurgt ind til, hvordan den nye svømmehal vil tage hensyn til
handicappede både i forhold til tid til handicapsvømning mm. Administrationen undersøger nærmere og vender tilbage.
Peter Læssøe informerede om, at handicaprådet har en pulje, hvor det
er muligt at søge om tilskud til diverse formål til handicappede. For at
ansøge skal der tages direkte kontakt til handicaprådet.
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Bilagsoversigt
2.

Ansøgninger til puljen til særlige formål, sep 18
1.
Dragør Boldklub - ansøgning om boldvogne (44345/18)
2.
Ansøgning fra Dragør Sejlklub, 21/6-2018 (37394/18)
3.
Ansøgning fra Kegleklubben august 2018 (44342/18)

3.

Ansøgninger til tilskud til træneruddannelse, sep 2018
1.
Dragør Boldklub - ansøgning om trænertilskud (44350/18)

4.

Folkeoplysningsudvalgets vedtægter, revision 2018
1.
Revision af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter_september2018.docx (44323/18)

5.

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

6.

Udkast til Folkeoplysningspolitik
1.
Folkeoplysningspolitik 2012-2016 (31041/18)
2.
UDKAST - revidering af folkeoplysningspolitik 2018 (44360/18)
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Underskriftsside

Allan Holst (A)

Christopher Meinertsen

Claus Palm

Geert Jakobsen

Helle Barth (V)

Jerrik Walløe

Kurt Hansen

Niels-Peter Rønmos

Ole Morten Landsmann

Palle Bjerregaard

Paul-Erik Gjerka

Peter Læssøe (T)

Tina Vexø

Tom Nielsen
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