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1. Orientering

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Administrationen orienterer;
-

Orientering om regler for ret til lokaletildeling ved deltagelse af
jurist Barbara F. Møller.

-

Pulje til folkeoplysningsudvalgets tilskud til foreninger forhøjes
midlertidigt i 2020 med 50.000 kr. som følge af etablering af
svømmehallen og de mange nye medlemmer i svømmeklubben,
som følge af budgetaftale 2020-2023.

-

Kort opfølgning på dialogmødet på Kultur- og Fritidsområdet
2019 den 20. november.

-

Brug af Hollænderhallen under renovering.
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2. Åbningsplan for Hollænderhallen 2019-2020
J.nr.:
18.15.12.A00
Sagsnr.:18/2353
RESUMÉ:
Udvalget forelægges åbningsplan for Hollænderhallen, Kongelundshallen
og Dragør Svømmehal 2019-2020.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at udvalget tager åbningsplanen til efterretning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget forelægges åbningsplan for Hollænderhallen,
Kongelundshallen og svømmehallen i det kommende år.
Se vedlagte bilag.
LOVE/REGLER:
Ingen bemærkninger.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2019.
BILAG:
1 Åben Åbningsplan for Hollænderhalområdet 20192020.pdf
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3. Annonce om Sports- og Kulturprisen 2020
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/34
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget præsenteres for et forslag til annoncetekst og
dato for Sports og Kulturprisen 2020.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender forslag til annonce.
2. at prisuddelingen finder sted fredag den 3. april 2020.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Til efterretning med tilføjelse om, at det skal fremgå tydeligt i kriterierne
for ansøgning til prisen, at medarbejdere af forvaltningen ikke kan blive
indstillet som prismodtagere.
SAGSFREMSTILLING:
I forbindelse med Sports- og Kulturprisen plejer administrationen at
indrykke en annonce i Dragør Nyt omkring muligheden for at nominere
kandidater.
Administrationen foreslår, at den vedlagte annonce indrykkes i Dragør
Nyt, samt sendes til Dragørnyhederne og vises på kommunens
hjemmeside. I de tilfælde hvor der er begrænsning på, hvor lang
annoncen må være tilpasses formatet.
Annoncen indrykkes både før og efter jul – og deadline for indstillinger
skal være administrationen i hænde senest den 21. januar med henblik
på behandling den 22. januar på møde i Folkeoplysningsudvalget.
Administrationen foreslår, at prisuddelingen finder sted fredag den 3.
april 2020.
Vedlagt findes forslag til annonce.
BILAG:
1 Åben Annonce sports og kulturpris 2020.DOCX
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4. Puljen til særlige formål december 2019
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/31
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til i alt 4 ansøgninger til puljen
til særlige formål, der havde ansøgningsfrist den 15. november 2019.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at udvalget drøfter de modtagende ansøgninger.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningerne således:
Dragør Svømmeklub får det fulde beløb 21.093 kr. og resten af puljen
for 2019 fordeles proportionelt mellem Dragør Sejlklub og Itosu Kai
Karate.
Dragør Sejlklub får 15.556 kr. (62,22% af det maks. tilskud)
Itosu Kai Karate får 18.860 kr. (62,22% af det maks. tilskud)
Der udbetales i alt 55.509 kr.
SAGSFREMSTILLING:
Foreninger har mulighed for at søge om tilskud til særlige formål, fx tilskud til anskaffelse af større materiale, reparationer mm. Der ydes normalt ikke støtte til småmateriale som bolde, ketsjere, spilletøj, præmier,
kontorudstyr
og
administration
omkostninger
mm.
Folkeoplysningsudvalget kan dog, jf. retningslinjerne for Folkeoplysende
foreningsarbejde, dispensere fra denne regel for nystartede foreninger.
Foreningen skal medfinansiere 25 %.
Der er tre ansøgningsfrister til at søge om tilskud til særlige formål, det
er henholdsvis 1. april, 1. september og 15. november.
En ansøgning er tidligere i 2019 blevet imødekommet, og der er derfor
55.509 kr. til denne tredje og sidste ansøgningsrunde i 2019.
Ved denne tredje, og i år sidste ansøgningsrunde, har administrationen
modtaget 4 ansøgninger fra følgende foreninger:
Forening

Dragør
Bådlaug

Ansøgt
beløb
4.990
kr.

Egenfin.
min. 25
%
1247,50
kr.
af beløb

Maks
tilskud fra
puljen
3.742,50
kr.
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Til hvilket formål

En
kortprinter
(Zebra kortprinter)
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Dragør
Sejlklub

25.000
kr.

65.000 kr.

25.000 kr.

Dragør
Svømmeklub
Itosu
Kai
Karate

21.093
kr.
40.365
kr.

7.031 kr.

21.093 kr.

10.100 kr.

30.265 kr.

I alt ansøges fra puljen
Der er i puljen ved denne tredje
ansøgningsrunde i 2019
Ansøgt om for meget (forskel)

To følgebåde, der
anvendes
ved
sejladsmed
børn
og unge.
15 balance boards
Nye
måtter
karate

til

80.100,50
kr.
55.509 kr.
24.591,50
kr.

Folkeoplysningsudvalget må derfor prioritere mellem de indkomne
ansøgninger, eller vælge delvist at imødekomme ansøgningerne.
LOVE/REGLER:
Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, vedtaget af
Kommunalbestyrelsen og gældende fra 01-01-2018.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Puljen til særlige formål udgør 5% af midler afsat til aktivitetstilskud, og
puljen til særlige formål er i år på 69.778 kr.
En ansøgning er tidligere i 2019 blevet imødekommet, og der er derfor
tilbage 55.509 kr. til denne tredje og sidste ansøgningsrunde i 2019.
Hvis der opstår en restpulje i 2019, kan den efter ansøgning til
Kommunalbestyrelsen, overføres til aktivitetspuljen det efterfølgende år.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2019.
BILAG:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Ansøgning af Itosu-Kai Karate.pdf
Ansøgning fra Dragør Svømmeklub.pdf
Bådelaug ansøgning.pdf
Ansøgning fra Dragør Sejlklub.pdf

40032/19
40035/19
40042/19
40378/19
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5. Ansøgninger om tilskud til træneruddannelse
december 2019
J.nr.:
18.15.00.Ø40
Sagsnr.:17/32
RESUMÉ:
Udvalget skal tage stilling til ansøgninger fra tre foreninger om tilskud til
træner- og instruktøruddannelser.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at udvalget drøfter de indkomne ansøgninger.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningerne således:
Imødekommes ikke: Transportudgifter for de grønne pigespejdere
(1.168 kr.), transportudgifter for Blushøjspejderne (1.898,71 kr.) og
DBU efteruddannelse af Dragør Boldklub (1.080 kr.).
Af de restende imødekomne ansøgte tilskud til træner/lederuddannelse
(dvs. 16.450 kr. fra Dragør Boldklub, 7.425 kr. fra De Grønne
Pigespejdere og 9.176 kr. fra Blushøjspejderne) udbetales hhv. 90,3%
til samtlige tre ansøgere, så puljen i 2019 udbetales fuldt ud. Det giver:
at Dragør Boldklub får 14.848 kr.
at De Grønne Pigespejdere får 6.704 kr.
at Blushøjspejderne får 8.282 kr.
Der udbetales i alt 29.834 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. Til denne tredje, og sidste ansøgningsrunde, i 2019 er der
29.834 kr. tilbage til udbetaling af tilskud til leder-, træner- og
instruktøruddannelse. Det samlede ansøgte beløb, ved denne tredje
ansøgningsrunde, er på 37.198 kr., hvilket er 7.364 kr. mere end der er
tilbage i puljen.
Administrationen har ved ansøgningsfristen den 15. november 2019
modtaget 3 ansøgninger, se nedenstående tabel.
Forening

Antal
Formål
deltagere
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Beløb
pr.
deltager

Tilskud
pr
7

Samlet
tilskud

til

Dragør Boldklub

1
1
2
6
1
1

De
Grønne
Pigespejdere

4

4

Blushøjspejderne

3
2
1

1
4

deltager*
1.080 kr.

DBU
1.440 kr.
Efteruddannelse
DBU B1 træner
4.400 kr.
2.800 kr.
DBU B2 træner
13.600 kr.
2.800 kr.
DBU C2 træner
600 kr.
450 kr.
DBU M1 træner
3.400 kr.
2.550 kr.
DBU talent ID1
4.950 kr.
2.800 kr.
I alt tilskud ansøgt af Dragør Boldklub
Spejderes
700 kr.
525 kr.
deltagelse i ”12
års kursus”
Lederes
1.775 kr.
1.331,25
deltagelse
i
(gennemkr.
”Nyborg
Strand
snit)
Kursus”
Fælles
transportudgifter
(orange dsb)
I alt tilskud ansøgt af De Grønne Pigespejdere
Korpsrådsmøde
1.410 kr.
1.057,50
kr.
Patruljekursus
895 kr. 671,25 kr.
Forlev spejder
Kursus –
100 kr.
75 kr.
insprationsdag
Amager Division
Skovmandskursus
950 kr. 712,50 kr.
PLAN Kursus
1.291,25 kr. 968,50 kr.
(gennemsnit)
Transport
(samlet)
I alt tilskud ansøgt af Blushøjspejderne

I alt
* Tilskud pr. deltager er 75 % af udgiften, dog maks. 2.800 kr. pr.
deltager.
Se dokumentation for træner- og instruktøruddannelser i vedlagte bilag.
LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Puljen til trænertilskud består af 5% af puljen for aktivitetstilskud.
Puljen til træner- og instruktørtilskud er i 2019 på 69.778 kr.
Ved årets første udbetaling (ansøgningsfrist 1. april) blev der udbetalt
12.959 til foreningerne Dragør Boldklub og Søvang Sportsklub og ved
anden ansøgningsrunde (1. september) blev der udbetalt 26.985 kr. til
foreningerne Dragør Boldklub og Dragør Svømmeklub.
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foreningen
1.080 kr.
2.800 kr.
5.600 kr.
2.700 kr.
2.550 kr.
2.800 kr.
17.530 kr.
2.100 kr.

5.325 kr.

1.168 kr.

8.593 kr.
3.172,50
kr.
1.342,50
kr.
75 kr.

712,50 kr.
3.874 kr.
1.898,71
kr.
11.075 kr.
37.198 kr.

Det vil sige der er 29.834 kr. tilbage til den tredje, og sidste,
udbetaling af træner- og instruktørtilskud i 2019.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2019
BILAG:
1 Åben trænertilskud ansøgning De Grønne
Pigespejdere.pdf
2 Åben Ansøgning af Blushøjspejderne Træner og lederudd
december 2019.pdf
3 Åben Ansøgning af Dragør Boldklub træner og lederudd
dec 19.pdf
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6. Genbehandling: Ansøgning om godkendelse som
folkeoplysende forening
J.nr.:
18.15.00.A00
Sagsnr.:17/2437
RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra
Forældreforeningen Mini Shinecrew om at blive godkendt som
folkeoplysende forening i Dragør Kommune. Ansøgningen genbehandles
ved dette møde på baggrund af uddybende oplysninger om foreningen,
udvalget efterspurgte på mødet den 18. september 2019.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller,
at udvalget godkender Forældreforeningen Mini Shinecrew som
folkeoplysende forening.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Sagen sendes retur til forvaltningen for yderligere indhentning af
oplysninger om den ansøgende forening.
SAGSFREMSTILLING:
Administrationen modtog en ansøgning fra Forældreforeningen Mini
Shinecrew den. 31. august 2019 om at blive godkendt som
folkeoplysende forening i Dragør kommune.
Administrationen anbefaler at Forældreforeningen Mini Shinecrew godkendes som folkeoplysende forening, da foreningens form og formål
lever op til kravene for og definition af folkeoplysende forening.
Foreningens formål er at støtte danserne på Hip Hop formationsholdet
Mini Shinecrew samt at give danserne mulighed for at deltage i
forældre-drevet danseundervisning og foreningens fællesaktiviteter.
Medlemskab af foreningen er fastsat til 50 kr. årligt.
Det oplyses af foreningen, at forældre til danserne på Mini Shinecrew
underviste i sæsonen 2018/2019 to timer om ugen i Hollænderhallens
dansesal. Undervisningen blev varetaget på frivilligt basis og lokaleleje
betalt af forældrene. Forældrene ønsker at fortsætte træningen af
danserne i årene fremover. Foruden undervisningen arrangerer
forældrene sociale aktiviteter for børnene. Mini Shinecrew har mellem
16-25 dansere pr. sæson i alderen 7-12 år.
Uddybende om foreningen
På baggrund af forespørgsel fra Folkeoplysningsudvalget ved seneste
møde den 18. september 2019 har foreningen besvaret 4 uddybende
spørgsmål, samt skrevet en uddybende tekst om foreningens formål og
virke. (se bilag ’uddybende om Mini Shinecrew ansøgning’).
Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2019
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Vedlagt er ligeledes en uddybning om foreningen på baggrund af
forespørgsel af forvaltningen forud for indstillingen den 18. september.
(se bilag ’Uddybende om Forældreforeningen Mini Shinecrew’).
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:
-

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
ungdoms-arbejde, 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.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2019.
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BILAG:
1 Åben Vedtægter Forældreforeningen Mini Shinecrew.pdf
2 Åben Stiftende generalforsamling, Forældreforeningen
Mini Shinecrew.pdf
3 Åben Uddybende om Forældreforeningen Mini
Shinecrew.pdf
4 Åben Uddybende om Minishinecrew ansøgning.pdf
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7. Mødeplan for 2020
J.nr.:
18.15.00.A00
Sagsnr.:18/1551
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalgsmøder for 2020 skal fastlægges. I planlægningen
tages der højde for, at møderne fortsat afholdes om onsdagen kl. 17 og
at alle medlemmer har lige adgang til møderne.
Forslag til mødedatoer i 2020:
Onsdag d. 22. januar kl. 17.00 i Havnestuen
Onsdag d. 15. april kl. 17.00 i Havnestuen
Onsdag d. 26. august kl. 17.00 i Havnestuen
Onsdag d. 16. september kl. 17.00 i Havnestuen
Onsdag d. 9. december kl. 17.00 i Havnestuen
Mødedatoerne er valgt efter hensyn til den politiske mødekalender,
ansøgningsfrister til puljer samt høring til budget.
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8. Eventuelt

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 11-12-2019
Til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Forvaltningen giver en status på fordeling af lokaletilskud, på baggrund
af fremsatte ønske i Folkeoplysningsudvalget den 12. december 2018.
Folkeoplysningsudvalget orienteres af forvaltningen om status på
fordeling af lokaletilskud samt tildeling af voksenundervisning for 2020,
på baggrund af dags dato behandlede ansøgninger.
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Bilagsoversigt
2.

Åbningsplan for Hollænderhallen 2019-2020
1.
Åbningsplan for Hollænderhalområdet 2019-2020.pdf (40063/19)

3.

Annonce om Sports- og Kulturprisen 2020
1.
Annonce sports og kulturpris 2020.DOCX (40437/19)

4.

Puljen til særlige formål december 2019
1.
Ansøgning af Itosu-Kai Karate.pdf (40032/19)
2.
Ansøgning fra Dragør Svømmeklub.pdf (40035/19)
3.
Bådelaug ansøgning.pdf (40042/19)
4.
Ansøgning fra Dragør Sejlklub.pdf (40378/19)

5.

Ansøgninger om tilskud til træneruddannelse december 2019
1.
trænertilskud ansøgning De Grønne Pigespejdere.pdf (40074/19)
2.
Ansøgning af Blushøjspejderne Træner og lederudd december
2019.pdf (40082/19)
3.
Ansøgning af Dragør Boldklub træner og lederudd dec 19.pdf
(40083/19)

6.

Genbehandling: Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening
1.
Vedtægter Forældreforeningen Mini Shinecrew.pdf (28084/19)
2.
Stiftende generalforsamling, Forældreforeningen Mini
Shinecrew.pdf (28082/19)
3.
Uddybende om Forældreforeningen Mini Shinecrew.pdf (28081/19)
4.
Uddybende om Minishinecrew ansøgning.pdf (39985/19)
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Underskriftsside

Allan Holst (A)

Christopher Meinertsen

Claus Palm

Geert Jakobsen

Helle Barth (V)

Jerrik Walløe

Kurt Hansen

Niels-Peter Rønmos

Paul-Erik Gjerka

Peter Læssøe (T)

Renee Schwaner

Tina Vexø

Tom Nielsen

Tonny Bengtson
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