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1. Orientering 

 
 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 18-09-2019 

Drøftet. 

 
SAGSFREMSTILLING: 
Administrationen orienterer om: 

- Politiske sager 

 

o Vedrørende Dragør Svømmeklubs ophør i 2011 

 

o Svømmehallens åbningsdato 
 

o Svømmehallens fordeling af tider 

 

o Kongelundsfortet i bevægelse 2019 

 

o Dialogmøde om Kultur- og fritidspolitikken 2019 
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2. Puljen til særlige formål september 2019 
 

J.nr.: 18.15.00.Ø40 

Sagsnr.: 17/31 

 
RESUMÉ: 

Der er ikke modtaget nogen ansøgning til puljen for særlige formål i anden 

ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. september 2019. Udvalget skal 

derfor alene genbehandle ansøgning fra Søvang Sportsklub, der blev 

modtaget ved første ansøgningsrunde, ud fra anmodede uddybende be- 

svarelse fra foreningen. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

 

at udvalget drøfter en ansøgning der er til genbehandling. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 18-09-2019 

Godkendt. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Foreninger har mulighed for at søge om tilskud til særlige formål, fx til- 

skud til anskaffelse af større materiale, reparationer mm. Der ydes nor- 

malt ikke støtte til småmateriale som bolde, ketsjere, spilletøj, præmier, 

kontorudstyr og administration omkostninger mm. Folkeoplysningsudval- 

get kan dog, jf. retningslinjerne for Folkeoplysende foreningsarbejde, di- 

spensere 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. 

 

Ved denne anden ansøgningsrunde har administrationen ikke modtaget 

nogen ansøgning. 

 

I første ansøgningsrunde modtog administrationen én ansøgning fra Sø- 

vang Sportsklub, der blev forelagt Folkeoplysningsudvalget d. 24. april 

2019. Udvalgets beslutning var d. 24. april, at udvalget har behov for en 

uddybning af ansøgningen for at kunne tage stilling til ansøgningen, sær- 

ligt i forhold til hvad ’startpakkerne’ dækker over. 

 

Søvang Sportsklub har nu uddybet hvad faktura for afholdte aktiviteter 

dækker over, med særlig vægt på hvilke materiale genstande der indgår 

i ’startpakkerne’. Vedlagt er foreningens uddybende besvarelse såvel som 

den oprindelige ansøgning. 

 

Forening Aktivitet Ansøgt 

beløb 

Egenfin. 

25 % 

Maks til- 

skud fra 
puljen 
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Søvang 

Sportsklub 

Udstyr til fami- 

lieaktivitet 
19.026 kr. 4.756 kr. 14.269 kr. 

 

 

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. 

 

Hvis ansøgningen der er til genbehandling imødekommes, med beløb 

14.269 kr., vil der derfor være tilbage 55.509 kr. til den tredje og sidste 

ansøgningsrunde i 2019. 

 

Hvis der opstår en restpulje i 2019, kan den efter ansøgning til Kommu- 

nalbestyrelsen, overføres til aktivitetspuljen det efterfølgende år. 

 
KOMMUNIKATION/HØRING: 

Ingen bemærkninger. 

 
RELATION TIL POLITIKKER: 

Ingen bemærkninger. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2019. 

 
BILAG: 
1 Åben Uddybning Søvang Sportsklub.pdf 27355/19 

2 Åben Søvang Sportsklub - ansøgning særlige pulje april 

19 

11793/19 
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3. Ansøgninger om tilskud til træneruddannelse sep- 

tember 2019 
 

J.nr.: 18.15.00.Ø40 

Sagsnr.: 17/32 

 
RESUMÉ: 

Udvalget skal tage stilling til ansøgninger fra to foreninger om tilskud til 

træner- og instruktøruddannelser. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

 

at udvalget drøfter de indkomne ansøgninger om tilskud til træ- 

neruddannelse. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 18-09-2019 

Godkendt. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Foreninger har mulighed for at søge om tilskud til afholdte udgifter for 

leder-/træner-/instruktøruddannelse. jf. Dragør Kommunens regler for 

tilskud, dækkes 75 % af den dokumenterede udgift, dog maks. 2.800 kr. 

pr. kursus/person. 

 

Puljen kan ansøges 3 gange årligt henholdsvis d. 1. april, 1. september 

og 15. november. 

 

Ved denne anden ansøgningsfrist i 2019 har administrationen modtaget 

ansøgninger fra to foreninger, som det fremgår af nedenstående. 

 

Forening Antal 

deltagere 

Formål Beløb 

pr. del- 
tager 

Tilskud 

pr delta- 
ger* 

Samlet til- 

skud til 
foreningen 

Dragør Bold- 

klub 

1 DBU B-eksa- 

men 
2.200 1.650 1.650 

3 DBU Talent 

ID 
4.950 2.800 8.400 

4 DBU Store 
trænerdag 

645 483,75 1.935 

I alt tilskud ansøgt af Dragør Boldklub 11.985 

Dragør 

Svømmeklub 

15 DGI Svøm- 

meskole in- 

struktør op- 
start 

1.333,33 1.000 15.000 

 I alt 26.985 kr. 

 

* Tilskud pr. deltager er 75 % af udgiften, dog maks. 2.800 kr. pr. delta- 

ger. 
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Se dokumentation for træner- og instruktøruddannelser i vedlagte bilag. 

 
LOVE/REGLER: 

’Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven’, vedtaget af 

Kommunalbestyrelsen og gældende fra 01-01-2018. 

 
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. Det bety- 

der, at der til resten af året er 56.819 kr. 
 

Hvis forelagte ansøgninger af denne anden ansøgningsrunde (med frist 1. 

september) imødekommes af udvalget (beløb 26.985) vil der være 

29.834 kr. tilbage til den tredje, og sidste, udbetaling af træner- og in- 

struktørtilskud i 2019. 

 
KOMMUNIKATION/HØRING: 

Ingen bemærkninger. 

 
RELATION TIL POLITIKKER: 

Ingen bemærkninger. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2019. 

 
BILAG: 
1 Åben Dragør Svømmeklub træneruddannelse ansøg- 

ning.pdf 

27140/19 

2 Åben Dragør Boldklub ansøgninger om trænertilskud.pdf 27142/19 
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4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende 

forening 
 

J.nr.: 18.15.00.A00 

Sagsnr.: 17/2437 

 
RESUMÉ: 

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra FOF om at 

blive godkendt som folkeoplysende forening. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

 

at Folkeoplysningsudvalget godkender FOF som folkeoplysende 

forening. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 18-09-2019 

Godkendt. 

 

Med tilføjelse om, at der indgås dialog med FOF i forhold til, om der er 

behov for alle banetider FOF i første omgang har ønsket. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra FOF den. 4. september 

2019 om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Dragør kom- 

mune. Ansøgning og vedtægter er vedlagt som bilag. 

 

Administrationen anbefaler at FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund) god- 

kendes som folkeoplysende forening, ligesom foreningen senest har væ- 

ret det i 2010, da foreningens form og formål lever op til kravene for og 

definition af folkeoplysende forening. 

 

Find vedlagt vedtægter og ansøgning som bilag. 

 

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 med-lemmer 

- Som udgangspunkt være åben for alle der støtter op om forenin-gens 

formål 
- Være hjemmehørende i tilskudskommunen 

- Have en virksomhed der er almennyttig og kontinuerlig 

Ved folkeoplysende foreningsarbejde forstås: 
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- At det er med udgangspunkt i aktivitet – og det forpligtende fæl-lesskab 

omkring denne, at demokratiforståelse og aktivt med-bor-gerskab frem- 

mes 

- Idræt og idébestemt, samfundsengagerende børne- og ungdoms-ar- 

bejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 

Ved ansøgning om tilskud, skal foreningerne ligeledes indhente bør-neat- 

tester, i det omfang at foreningen som led i sin aktivitet beskæf-tiger 

personer som skal have direkte kontakt med børn. 

 
LOVE/REGLER: 

Folkeoplysninsloven. 

 
KOMMUNIKATION/HØRING: 

Ingen bemærkninger. 

 
RELATION TIL POLITIKKER: 

Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2019. 

 
BILAG: 
1 Åben FOF Kbh Vedtægter - genbekræftet 02.10.17 

(00000002).pdf 

27208/19 

2 Åben Ansøgning til Dragør Kommune.pdf 27206/19 
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5. 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 Gigtskolen, 

der blev forelagt udvalget ved seneste møde d. 28. august 2019. Ansøg- 

ningen genbehandles ved dette møde på baggrund af uddybende besva- 

relse fra Gigtskolen. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

 
 

1. at Folkeoplysningsudvalget godkender Gigtskolen som folkeoply- 

sende forening. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 18-09-2019 

Godkendt. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Administrationen modtog d. 4. juni 2019 en ansøgning fra Gigtskolen, der 

ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Dragør Kommune. 

Ansøgning og vedtægter er vedlagt som bilag. 

 

Administrationen anbefaler, at udvalget vurdere om ”Gigtskolen” godken- 

des som folkeoplysende forening. Foreningens form og formål lever op til 

kravene for og definitionen af folkeoplysende foreningsvirksomhed, der 

vedrører folkeoplysende voksenundervisning. 

 

Udvalget skal på baggrund af samtlige oplysninger tage stilling til om for- 

eningen har en sådan tilknytning til kommunen, at den opfylder kravet 

om at være hjemmehørende. I tillæg til vedlagte vedtægter og referat af 

bestyrelsesmøde om stiftelse af Gigtskolen i Dragør, oplyser Gigtskolen: 

 

·  at Gigtskolen har lokalt kontor og undervisningsrepræsentant i 

Dragør. 

 

Administrationen skal oplyse, at bemærkningen til lovgivningen forudsæt- 

ter, at det kan være tilstrækkeligt at have et lokalt kontor i kommunen 

for at opfylde kravet om at være ’hjemmehørende’. 

 

·  at ibrugtagningen af Dragør Svømmehal, hvor der er et varmt- 

vandsbassin, muliggør undervisning af Gigtskolen i Dragør: 

 

”I mange år har vi haft flere og flere borgere og gigtramte fra Dragør 

kommune, som deltager i vores undervisning på Amager Hospital (Kbh. 

Kommune) og Kastrup svømmehal (Tårnby Kommune), der har ønsket, 

at Gigskolen etablerer kvalitetsundervisning lokalt i deres hjemkommune. 
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Dette er nu blevet en mulighed i Dragør med indvielsen af jeres nye svøm- 

mehal med tilhørende varmtvandsbassin.” 

 

Uddybende om Gigtskolen 18-09-2019 
 

Folkeoplysningsudvalget sendte ved seneste udvalgsmøde (d. 28. august 

2019) ansøgningen retur til administrationen til indhentning af uddybende 

oplysninger. Gigtskolen oplyser blandt andet, på denne baggrund, at for- 

eningen for nuværende har 112 medlemmer bosiddende i Dragør Kom- 

mune. 

 

Find vedlagt vedtægter, referat af bestyrelsesmøde vedr. stiftelse af Gigt- 

skolen Dragør såvel som samlede uddybende besvarelse af Gigtskolen. 

 
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 med-lemmer 

- 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 ungdomsar- 

bejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 

 

Ved ansøgning om tilskud, skal foreningerne ligeledes indhente børneat- 

tester, i det omfang at foreningen som led i sin aktivitet beskæftiger per- 

soner som skal have direkte kontakt med børn. 

 
LOVE/REGLER: 

Folkeoplysningsloven. 

 
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 

Ingen bemærkninger. 

 
KOMMUNIKATION/HØRING: 

Ingen bemærkninger. 

 
RELATION TIL POLITIKKER: 

Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik. 
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BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 18. september 2019. 

 
BILAG: 
1 Åben Uddybende om Gigtskolen.pdf 27203/19 

2 Åben Bilag 2b Dragør vedtægter 2019.pdf 24664/19 

3 Åben Bilag 2a Bestyrelsesmøde 15. maj 2019 ang. Dra- 

gør forening.pdf 

24663/19 
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6. Evt. 

 
 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 18-09-2019 

Ingen bemærkninger. 
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Bilagsoversigt 

 
2. Puljen til særlige formål september 2019 

 1. Uddybning Søvang Sportsklub.pdf (27355/19) 

2. Søvang Sportsklub - ansøgning særlige pulje april 19 (11793/19) 

 
3. Ansøgninger om tilskud til træneruddannelse september 2019 

 1. Dragør Svømmeklub træneruddannelse ansøgning.pdf 

(27140/19) 

2. Dragør Boldklub ansøgninger om trænertilskud.pdf (27142/19) 

 
4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening 

 1. FOF Kbh Vedtægter - genbekræftet 02.10.17 (00000002).pdf 

(27208/19) 

2. Ansøgning til Dragør Kommune.pdf (27206/19) 

 
5. Genbehandling: Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende for- 

ening 

 1. Uddybende om Gigtskolen.pdf (27203/19) 

2. Bilag 2b Dragør vedtægter 2019.pdf (24664/19) 

3. Bilag 2a Bestyrelsesmøde 15. maj 2019 ang. Dragør forening.pdf 

(24663/19) 
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Allan Holst (A) 

Claus Palm 

Helle Barth (V) 

Kurt Hansen 

Palle Bjerregaard 

Peter Læssøe (T) 

Tina Vexø 

Tonny Bengtson 

 

Christopher Meinertsen 

Geert Jakobsen 

Jerrik Walløe 

Niels-Peter Rønmos 

Paul-Erik Gjerka 

Renee Schwaner 

Tom Nielsen 

 

 

Underskriftsside 
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