DRAGØR KOMMUNE
Social, Børn og Kultur

VEDTÆGT
FOR
DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG
Dragør Kommunalbestyrelse vedtog den 26. april 2012 den lovpligtige folkeoplysningspolitik for
Dragør Kommune. Heri fastslog Kommunalbestyrelsen, at der også fremover skal være
et folkeoplysningsudvalg til at varetage brugerinddragelsen på området.

§ 1. Folkeoplysningsudvalgets opgaver.
Folkeoplysningsudvalget har udtaleret vedrørende fremtidige ændringer af kommunens
folkeoplysningspolitik, om kommunens budgetforslag på folkeoplysningsområdet og om
kommunens tilskudsregler på folkeoplysningsområdet.
Herudover delegerer Kommunalbestyrelsen følgende kompetencer i henhold til
folkeoplysningsloven til det nye udvalg:
 Anvisning af lokaler
 Regler om anvisning af lokaler
 Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning
 Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
 Regler om aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den
folkeoplysende voksenundervisning

§ 2. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning.
Folkeoplysningsudvalget kan bestå af 16 medlemmer og udvalgets flertal skal bestå af en
bredt sammensat repræsentation af de foreninger, der får tilskud eller får anvist lokaler m.v. til
den folkeoplysende voksenundervisning eller til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde.
Folkeoplysningsudvalgets sammensætning:
 Repræsentant for det frivillige sociale arbejde
 Aftenskolerne
 Kulturinstitutionerne
 Spejderne
 Handicaporganisationerne
 Ældreområdet
 Repræsentant for Wiedergårdens Aktivitetshus
 Sportsområdet ved fordeling af
o To repræsentanter fra brugere af Hollænder-/Kongelundshal
o En repræsentant fra foreningerne på havnen
o 3 repræsentanter fra det øvrige sportsliv
KB-medlemmer:
3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
Brugerrepræsentanter:
Kun repræsentanter for foreninger, der i det seneste år op til datoen for valget til
Folkeoplysningsudvalget, har gennemført folkeoplysende virksomhed, kan foreslå kandidater
til Folkeoplysningsudvalget.
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Virksomheden skal være gennemført med tilskud fra loven eller i lokaler m.v. anvist i
henhold til loven.
Efter bestemmelserne i Ligestillingsloven skal foreningerne indstille lige mange kvinder og
mænd.

§ 3. Valgbarhed.
Medlemmer med stemmeret.
Alle er i princippet valgbare til Folkeoplysningsudvalget, blot de foreslås af en forening, der
er berettiget hertil.
Det er ikke et borgerligt ombud, og ingen har pligt til at modtage valg.

§ 4. Valgprocedure.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde udpeges 3 KB-medlemmer til udvalget.
Foreninger m.fl.
Adgang/stemmeret ved valgmødet har alle lokale foreninger, der det seneste år inden valget
har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud fra loven, eller har fået anvist lokaler
til folkeoplysende virksomhed.
Hver forening kan højst lade sig repræsentere med 2 personer.
Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer henholdsvis stedfortrædere til
Folkeoplysningsudvalget anses de pågældende for valgt.
Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer henholdsvis stedfortrædere, udpeger
Kommunalbestyrelsen medlemmer henholdsvis stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på
grundlag af de foreslåede kandidater på mødet.

§ 5. Repræsentant for den kommunale forvaltning.
En repræsentant for forvaltningen Børn, Fritid og Kultur deltager uden stemmeret i
Folkeoplysningsudvalgets møder.
Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

§ 6. Folkeoplysningsudvalgets virksomhed.
Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin
forretningsorden.
Folkeoplysningsudvalgets møder holdes for lukkede døre.
Folkeoplysningsudvalgets møderække aftales i nov. måned for det kommende år.
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Herudover kan formanden i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinære møder.
Dagsorden for møderne fastsættes af formanden og udsendes med bilag til medlemmerne og
de tilforordnede senest 3 dage inden mødet.
Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest
8 dage før mødet afholdes.
På mødet udarbejder administrationen referat over udvalgets beslutninger. Referatet udsendes
til medlemmerne snarest muligt efter mødets afholdelse.
Evt. indsigelser til referatet skal meddeles til administrationen senest 1 dag efter, at referatet
er modtaget.
Folkeoplysningsudvalgets formand drager omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger.

§ 7 Beslutningsdygtighed.
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.

§ 8. Ikrafttræden.
Vedtægterne træder i kraft den 1. i måneden efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

1. udgave i det nye FOU vedtaget af Dragør Kommunalbestyrelse den 25. oktober 2012.
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