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1.

Orientering

SAGSFREMSTILLING:
Udvalget orienteres om:
-

Kongelundsfortet i bevægelse og dato for prisuddelingen 2022 er
fastlagt til den 24. september 2022. Arrangementet afholdes kl
14.00.

-

Dialogmøde på kultur- og fritidsområdet om ”fællesskab” den 2.
maj på Dragør Skole. Hollænderhallens brugerråd står for at
skulle planlægge et dialogmøde om ”fundraising”.

-

Overførsel af overskydende midler: FOU anmodede 8. december
om at få overført overskydende midler fra 5 % puljerne. Det er
blevet godkendt at aktivitetspuljen følger regler om overførsel på
2% af budgettet som alle andre institutioner. Hvilket for
aktivitetspuljen er 28 t. kr. i 2022.

BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2022.
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2.
Godkendelse af banefordelingen for sæson
2022/2023

RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til banefordelingen for sæson
2022/2023.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter
banefordelingen for sæson 2022/2023.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 20-04-2022
Drøftet.
Udvalget besluttede at godkende Hollænderhallens indstilling og
anbefalinger til banefordeling for perioden 2022-2024.

SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til den kommende sæsons
banefordeling. Hollænderhallens ledelse har udarbejdet et forslag til
fordeling af tider, som vil være gældende for en toårig periode.
Foreningerne har indsendt ønsker til bane- og haltider til
hollænderhallens ledelse, hvorefter der er blevet lavet et udkast til
fordelingen. Udkast til fordelingen har både været i høring hos
foreningerne og er efterfølgende blevet drøftet på et dialogmøde den 11
april 2022.
Fordelingen vedrører følgende områder:
 Hollænderhallens
o Idrætshal
o Dansesal
o Pusterummet
o Glassal
o Balkon
o Keglebaner
o Motionscenter
 Kongelundshallen
 Dragør Skole
o Tumlesal
o Gymnastiksal
 St. Magleby Skole
 Nordstrandskolen
 Svømmehallen
 Fodboldbanerne
Efter første sæson/år kan brugere fremsende ønsker om mindre
ændringer. Disse ændringer fremsendes til halinspektøren for
efterfølgende at blive sendt til Folkeoplysningsudvalget til orientering.
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Den godkendte fordeling fra den forudgående sæson anvendes som
ansøgningsgrundlag for den følgende sæson.
Derfor skal foreninger og andre som udgangspunkt kun indsende
ansøgninger til den følgende sæson, hvis, et eller flere af nedenstående
kriterier opfyldes:
1. Foreningen har ønske om ændringer
2. Foreningen er ny, det vil sige er kommet til siden sidste
sæsonfordeling
3. Der er sket store ændringer i foreningssammensætningen (fx
flere/færre børn og unge).
4. Andre motiverede, ekstraordinære forhold gør sig gældende.

Prioritering ved lokaletildeling
Fordelingen af baner og tider er tildelt med hensynstagen til klubbernes
behov og ønsker i videst muligt omfang. I tilfælde af, at to eller flere
foreninger eller andre initiativtagere ønsker at benytte samme lokale
eller anlæg på samme tidspunkt, prioriteres der i følgende rækkefølge
ved tildelingen af lokalet eller anlægget:
1. Kommunens egne aktiviteter
2. Aktiviteter for handicappede1 (gælder lokaler og anlæg der er
særligt egnede for handicappede)
3. Foreninger med aktiviteter for børn og unge2
4. Foreninger med folkeoplysende undervisning
5. Foreninger med aktiviteter for voksne
6. Andre initiativtagere
Udvalget skal tage stilling til halinspektørens forslag og bemærkninger
til fordelingen. Vedlagt sagen er forslag til banefordelingen samt bilag
med bemærkninger og kommentarer fra foreninger og halinspektøren.
Vedlagt er også ansøgninger med bemærkninger så udvalget kan få et
mere indgående indblik i processen for fordelingen.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2022.
BILAG:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Ansøgninger m. bemærkninger PDF.pdf
Bemærkninger fra klubberne.pdf
Tidsplan fordeling 2022 - 2024..pdf
Bemærkninger fra Hollænderhallens
ledelse.docx.pdf

19680/22
19686/22
19685/22
19684/22

1

Inden for den frivillige folkeoplysende foreningsarbejde defineres handicappede som
personer, der i forhold til den enkelte aktivitet har et funktionsbestemt behov for hjælp.
Inden for den folkeoplysende voksenundervisning skal en deltager over for aftenskolen
skriver under på en erklæring om, at han/hun har et fysisk eller psykisk handicap i forhold
til emnet.
2
Ifølge folkeoplysningsloven er man barn/ung, indtil man fylder 25 år.
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5 Åben Fordelingsregler af 18 november 2021.pdf
6 Åben Første fordeling sendt i høring PDF.pdf
7 Åben Endelig udkast til fordeling 22/23.pdf
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3.
Principper for tilskud til særlige formål og leder/træner-/instruktøruddannelse

RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget orienteres om principperne for tilskud fra puljen
til særlige formål og puljen til leder-/træner-/instruktøruddannelse.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 20-04-2022
Taget til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeoplysningsudvalget har afsat 5 % af medlemspuljen til puljen til
særlige formål og 5 % til leder-/træner-/instruktøruddannelse. Begge
puljer kan søges tre gange årligt – 1. april, 1. september og 15.
november. Folkeoplysningsudvalget vil herefter behandle alle indkomne
ansøgninger.
Puljen til særlige formål
Godkendte folkeoplysende foreninger kan fra denne pulje søge om
tilskud til større materialeanskaffelser, større reparationsudgifter,
inventar til foreningens lokaler, maskiner, redskaber og udstyr til brug
for foreningens aktiviteter. Der ydes normalt ikke støtte til småmateriale
som bolde, ketsjere, spilletøj, præmier, kontorudstyr og
administrationsomkostninger mm. Folkeoplysningsudvalget kan dog
dispensere fra denne regel, hvis der er tale om nystartede foreninger.
Vedlagt ansøgningen skal der være dokumentation i form af indhentet
tilbud eller allerede afholdte udgifter og foreningen skal være
medfinansierende med mindst 25 %.
I 2022 er puljen til særlige formål på: 72.768 kr.
Puljen til leder-/træner-/instruktøruddannelse
Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udgifter i
forbindelse med leder-/træner-/instruktøruddannelser. Dokumentation
for kursus-/rejseudgifter skal vedlægges ansøgningen, der behandles af
Folkeoplysningsudvalget.
Kursusudgiften refunderes med 75 % af den dokumenterede udgift –
dog max. 2.800 kr. pr. kursus / person. Rejseudgifter refunderes med
100 % af billigste offentlige befordring. Både kursus- og
transportudgifter refunderes i det omfang, den afsatte pulje rækker.
I 2022 er puljen til leder-/træner-/instruktøruddannelse på: 72.768 kr.
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Jf. Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik prioriterer Dragør
Kommune, at styrke de folkeoplysende aktiviteter for børn og unge.
Tilskuddene som foreningerne kan søge, er derved prioriteret børn og
unge under 25 år. Dette betyder at Folkeoplysningsudvalget ud fra en
konkret vurdering kan vælge at give helt eller delvist afslag på en
ansøgning, hvis det ansøgte beløb ikke stemmer overens med antallet af
medlemmer samt børn og unge under 25 år.
Vedlagt er oversigt over fordelingen af tilskud fra 5 % puljerne 20192021, hvoraf det ansøgte beløb samt bevilgede beløb fremgår.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Den samlede aktivitetsramme er på 1.455.359 kr. i 2022. Heraf går 5 %
til puljen til særlige formål og 5 % til leder-/træner/instruktøruddannelse.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2022.
BILAG:
1 Åben Overblik over fordeling af tilskud til
træner/lederudd. 2019-2021
2 Åben Overblik over fordeling af tilskud til særlige formål
2019-2021.pdf
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4.
Orientering om tilskud til godkendte
folkeoplysende foreninger

RESUMÉ:
Folkeoplysningsudvalget orienteres i denne sag om hvilke tilskud der
ydes til de godkendte folkeoplysende foreninger i Dragør Kommune.
Ydermere præsenteres udvalget for hvordan disse tilskud beregnes.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 20-04-2022
Taget til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
På Folkeoplysningsudvalgets konstituerende møde den 8. februar 2022
ønskede udvalget en orienteringssag, der forklarer reglerne for
fordelingen af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og
den frie folkeoplysende voksenundervisning.
Det overordnede formål med folkeoplysningsloven er, med respekt for
forskellige holdninger, at sikre offentlige tilskud til den frie
folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte
initiativtageres idegrundlag.
Kommunerne skal i henhold til folkeoplysningsloven:




Yde tilskud til voksenundervisning og foredrag i aftenskoler.
Yde tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge.
Anvise egnede lokaler og udendørs anlæg til aftenskoler og
foreninger eller yde tilskud til leje af private lokaler.

Dragør Kommune yder følgende tilskud til godkendte folkeoplysende
foreninger i henhold til folkeoplysningsloven: Medlemstilskud,
lokaletilskud og tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Reglerne
for disse tilskud er beskrevet nedenfor:
Medlemstilskud
I henhold til Folkeoplysningsloven ydes der tilskud til godkendte
foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form
af aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der gives tilskud til alle
aktive medlemmer under 25 år, svarende til 75 % af det indbetalte
kontingent, dog maksimum 640 kr. pr. medlem. Tilskuddet kan
nedsættes og kan variere fra år til år, da foreningernes samlede tilskud
ikke kan overstige den afsatte budgetramme til området.
Tilskuddet beregnes ud fra de indsendte regnskabsoplysninger fra det
foregående år, hvor antallet af medlemmer under 25 år pr. 31.12
oplyses.
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Eksempel
Amagerlands Gymnastikforening oplyser at de pr. 31.12 2020 har 157
medlemmer under 25 år og har modtaget 80.000 kr. i samlet
kontingent. Det vil sige at det gennemsnitlige kontingent ligger på
509,55 kr. pr. medlem.
Beregning:
509,55*0,75 = 382 kr.
Da foreningernes samlede tilskud ikke kan overstige den afsatte
budgetramme på 1.281.753 kr. måtte man nedsætte makstilskuddet til
371,50 kr. Således at Amagerlands Gymnastikforening fik udbetalt
157*371,50=58.325,5 og så øvrige foreninger der oversteg maks.
Beløbet fik udbetalt 371,50 kr. pr. medlem.
Lokaletilskud
I henhold til folkeoplysningsloven ydes der lokaletilskud til godkendte
foreninger. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der udbetales 65 % af
driftsudgifterne i henhold til bekendtgørelsen § 25, om et
minimumstilskud.
Der ydes ikke lokaletilskud til klubber og foreninger, hvor det har været
muligt at anvise egnede offentlige lokaler i foreningens lokalområde.
Der søges om lokaletilskud for et kalenderår og ansøgningen skal
vedlægges dokumentation for udgifter og indtægter. Der skal oplyses
om hvor mange aktivitetstimer der har været i egne samt lejede lokaler.
Ved en aktivitetstime forstås 1 time, hvor mindst 2 medlemmer har
gennemført en aktivitet inden for rammerne af foreningens formål.
Dette kan være træning, undervisning, kampe og lignende men også
samling med teoretisk input. Derudover kan sommerlejre og
bestyrelsesmøder også medregnes som aktivitetstimer.
Foreningens opgørelse af aktivitetstimer danner grundlag for
beregningen af lokaletilskud. Det er derfor de faktisk afholdte
aktivitetstimer skal medsendes som dokumentation.
Lokaletilskuddet nedsættes, hvis andelen af deltagere over 25 år udgør
mindst 10 % af lokalets samlede antal brugere.
Tilskuddet må ikke overstige KL’s takst pr. aktivitetstime. Taksten i
2021 fra KL var 143,74 kr. pr. aktivitetstime. I udregningen tages der
udgangspunkt i det laveste af følgende beløb: antal aktivitetstimer*KL’s
takst og driftsudgifterne.
Eksempel 1.
Itosu-Kai Karate har 128 medlemmer under 25 år og 13 medlemmer
over 25 år, dvs. andelen af medlemmer over 25 kun udgør 8,7 %. Altså
nedsættes tilskuddet ikke.
Antal aktivitetstimer*KL’s takst udgør: 246.658 kr. og driftsudgifterne
udgør: 236.880 kr. Derfor beregnes tilskuddet på baggrund af det
laveste beløb af de to: 236.880 kr.
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Beregning:
236.880*65%= 153.972 kr.
Eksempel 2.
Dragør Tennis har 224 medlemmer under 25 år og 366 medlemmer over
25 år, dvs. andelen af medlemmer over 25 år udgør 61,9 % af det
samlede antal medlemmer. Dragør Tennis aktivitetstimer*KL’s takst
overstiger ligeledes driftsudgifterne.
Her skal driftsudgifterne ganges med 65% og ganges med procentdelen
af unge under 25 år dvs. 38,1%.
Beregning:
261.989*65%*38,1%= 64.832 kr.
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning,
studiekredse og foredrag samt fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil
der er tilknyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden
debatskabende aktiviteter.
Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere og der aflønnes i
henhold til bekendtgørelse om løn og andre ansættelsesvilkår for lærere
og ledere ved undervisning m.v. efter lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning samt til udgifter i tilknytning til fleksible
tilrettelæggelsesformer. Beløb pr. lektion må i gennemsnit ikke
overstige udgiften til afvikling af en undervisningstime til lærerløn eller
honorar ved almindelig aftenskoleundervisning.
Jf. folkeoplysningsloven kapitel 4. ydes der tilskud til aktiviteter for
voksne og for børn og voksne sammen.
Tilskud til et kalenderår beregnes på grundlag af foreningens tilskud til
løn til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt tilskud
til fleksible tilrettelæggelsesformer i det senest afsluttede kalenderår.
Tilskuddet udgør maks. 1/3 af den udbetalte lærer- og lederløn i
afregningsperioden.
Undervisning af handicappede
Ved undervisning af handicappede, hvor der forudsættes en særlig
indsats fra læreren, ydes et supplerende tilskud således at tilskuddet
maks. udgør 7/9 af den udbetalte lærer- og lederløn. Antallet af
deltagere på disse hold må ikke overstige 7 personer.
På blandede hold opgøres tilskuddet forholdsmæssigt. Hvis der er 5
handicappede og 3 ikke handicappede afregnes lønnen med 5/8 som
handicapundervisning med 7/9 af den tilskudsberettigede udgift og 3/8
som undervisning med 1/3 af den tilskudsberettigede udgift.
Instrumentalundervisning
På hold hvor der undervises i et musikinstrument og hvor
undervisningen må tilrettelægges således, at der kun kan undervises få
deltagere ydes supplerende tilskud, så tilskuddet udgør maks. 5/7 af
den udbetalte løn.
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Debatskabende aktiviteter
Foreningen skal afsætte 10 % af det samlede tilskudstilsagn til
debatskabende aktiviteter. Debatskabende aktiviteter skal annonceres
offentligt og arrangementerne skal være åbne for alle. De emner der
indgår i arrangementerne skal være væsentlige, debatskabende og være
af interesse for fællesskabet.
Mellemkommunal refusion
Mellemkommunal afregning betyder at kommuner der sender deltagere
fra andre kommuner til Dragør, selv betaler for deres borgere. Den
mellemkommunale afregning betales på baggrund af takster der årligt
fastsættes af Kommunernes Landsforening. Der opkræves ikke
mellemkommunal refusion mellem kommunerne i Region hovedstaden
dog bortset fra Tårnby Kommune, Frederiksberg og Københavns
Kommune.
Eksempel på ansøgning om tilskud samt oversigt over fordeling af
tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2022 er vedlagt som bilag.

LOVE/REGLER:
Folkeoplysningsloven.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2022.
BILAG:
1 Åben Beregning tilskud til voksenundervisning 2022.pdf
2 Åben AOF Ansøgning 2022.pdf
3 Åben AOF - ansøgning om tilskud 2021
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5.
Ansøgninger til puljen til særlige formål april
2022

RESUMÉ:
Udvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger om tilskud fra
puljen til særlige formål 1. ansøgningsrunde 2022.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til de indkomne
ansøgninger.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 20-04-2022
Udvalget besluttede at give afslag på begge ansøgninger, da de ikke
lever op til puljens formål.
SAGSFREMSTILLING:
Foreninger har tre gange om året mulighed for at søge tilskud til
materialeanskaffelser, inventar til foreningens lokaler, maskiner,
redskaber og udstyr, inventar til foreningens lokaler, maskiner,
redskaber og udstyr til brug for foreningens aktiviteter.
Der ydes normalt ikke tilskud til småmaterialer som: Bolde, ketsjere,
spilletøj, kontorudstyr og administrationsomkostninger. Udvalget kan
dog vælge at dispensere fra denne regel, ved nystartede foreninger.
Puljen kan søges tre gange om året, henholdsvis den 1. april, 1. august
og 15. november.
De ansøgte beløb fremgår af nedstående skema:
Forening

Aktivitet/ting

V.S.K
Kegleklub

Reparation og
vedligehold af
keglebaner

Søvang
Tennis

Klargøring og
reparation af
klubbens 3
grus
tennisbaner

Ansøgt
beløb
39.727 kr.

Egenfinansiering
på 25 %
13.242 kr.

Maks tilskud fra
puljen
39.727 kr.

30.094 kr.

10.031 kr.

30.094 kr.

I alt:

69.821 kr.

BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2022.
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BILAG:
1 Åben Kegleklubben Receipt.pdf
2 Åben Receipt Søvang Tennis.pdf
3 Åben 2022.03.27 - Tilbud til SOEVANG Tennis Foraarsklargoering og Midtsaeson.pdf
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6.
Ansøgning til puljen til træner- og
instruktøruddannelse april 2022

RESUMÉ:
Udvalget skal tages stilling til én ansøgning om tilskud fra puljen til
træner-/leder-/instruktøruddannelse.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til den indkomne
ansøgning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 20-04-2022
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Godkendte folkeoplysende foreninger har mulighed for, at søge om
tilskud til afholdte udgifter til træner-/leder-/instruktøruddannelser. Jf.
Dragør kommunes regler for tilskud, dækkes 75 % af den
dokumenterede udgift, dog maks. 2800 kr. pr. kursus/person.
Puljen kan søges 3 gange årligt, henholdsvis 1. april, 1. august og 15.
november.
Administrationen har til 1. ansøgningsrunde modtaget én ansøgning. Det
ansøgte beløb fremgår af nedstående skema:
Forening

Antal
deltagere

Kursus

Beløb pr.
deltager

Itosu KaiKarate

4

Assistentt
ræner
uddannel
se

500

Kursusud
gift i alt
(75 %
procent
af den
dokumen
terede
udgift)
1500

mak
s
tilsk
ud
fra
pulj
en
150
0

BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2022.
BILAG:
1 Åben Receipt Itosu Kai Karate.pdf
2 Åben Kvittering karate 2022 (1) (1).pdf
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7.
Orientering om tilskud til vedligehold i Dragør
Boldklubs klubhus

RESUMÉ:
Udvalget ønskede på møde den 8. februar 2022, at få yderligere belyst,
hvordan det er muligt for Dragør Boldklub at modtage tilskud til
udskiftning af fyr i klubhuset.
INDSTILLING:
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 20-04-2022
Taget til efterretning.
SAGSFREMSTILLING:
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 8. februar orienterede
administrationen om fordelingen af lokaletilskud for 2021. Grundet
etablering af fyr i Dragør Boldklubs klubhus overskred man
budgetrammen på 732.099 kr. med en difference på 113.939 kr. Det vil
sige at der i alt var udgifter for 864.038 kr. Udvalget ønskede en
orienteringssag med yderligere begrundelse samt øvrig information om,
hvordan det har været muligt for boldklubben, at modtage tilskud til
udskiftning af fyret.
Den 12. december 2021 tager administrationen kontakt til Dragør
Boldklub for at få en yderligere redegørelse for årsagen til udskiftning af
fyret i klubhuset. Boldklubben oplyser at fyret længe har været defekt
og at man op til udskiftningen har haft flere uger uden adgang til varmt
vand. Flere blikkenslagere har besigtiget fyret og vurderet, at en reel
udskiftning var nødvendig. Således har administrationen i samråd med
en jurist anlagt den betragtning at udskiftning af fyr ikke er en
forbedring, men hører under almindelig vedligeholdelse, som er en
tilskudsberettiget udgift.
Ifølge direktionen er denne sag rent FOU-anliggende og derfor ikke en
beslutning der lægger hos Kommunalbestyrelsen. Derfor kan
administrationen på baggrund af en konkret og saglig vurdering bevilge
beløbet uden at Økonomiudvalget formelt har bevilget det.
Reduktion af tilskud
Administrationen har afsøgt yderligere muligheder for at nedsætte
lokaletilskuddet til Dragør Boldklub og jf. Folkeoplysningsloven er der
følgende muligheder for, at nedsætte tilskud til lokaler:
Hvis driftsudgifterne overstiger, jf. § 12, stk. 1, 117,90 kr. pr. time for
almindelige lokaler, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde
tilskud med 75 procent af det nævnte beløb pr. time.
Driftstilskud divideret med antal aktivitetstimer: 619.545:7.956=77,87
kr.
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Således er det ikke en mulighed at nedsætte tilskuddet med 75 procent
af beløb pr. aktivitetstime. En anden mulighed der er for at nedsætte
tilskuddet er at man:
Jf. §26 stk. 1. kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet jf. §25,
hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller lejrplads, ikke
står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder
hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.
Dragør Boldklub er med deres 865 medlemmer under 25 år og 94
medlemmer over 25 år, en af de godkendte folkeoplysende foreninger i
Dragør Kommune med flest medlemmer sammenlagt samt med flest
medlemmer under 25 år. Således vurdere administrationen ikke at man
kan argumentere for, at klubhuset ikke står i rimeligt forhold til antallet
af deltagere eller husets anvendelse i øvrigt.
Merforbruget i 2021 kommer ikke til at påvirke budgettet for 2022.
BESLUTNINGSPROCES:
Folkeoplysningsudvalget den 20. april 2022.
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8.

Eventuelt

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 20-04-2022
- Et udvalgsmedlem spurgte ind til fordelingen af lokalerne på
havnen, som både benyttes af godkendte foreninger med
aktiviteter for børn og unge, samt af blandt andet
strandjagtsforeningen.
Roklubben føler ikke at det er hensigtsmæssigt, at der bliver
drukket og røget omkring eller i samme lokaler, hvor børn og
unge dyrker idræt.
Udvalget var enig i dette og forvaltningen vil undersøge sagen
nærmere.
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Bilagsoversigt
2.

Godkendelse af banefordelingen for sæson 2022/2023
1.
Ansøgninger m. bemærkninger PDF.pdf (19680/22)
2.
Bemærkninger fra klubberne.pdf (19686/22)
3.
Tidsplan fordeling 2022 - 2024..pdf (19685/22)
4.
Bemærkninger fra Hollænderhallens ledelse.docx.pdf (19684/22)
5.
Fordelingsregler af 18 november 2021.pdf (19683/22)
6.
Første fordeling sendt i høring PDF.pdf (19682/22)
7.
Endelig udkast til fordeling 22/23.pdf (19681/22)

3.

Principper for tilskud til særlige formål og leder-/træner/instruktøruddannelse
1.
Overblik over fordeling af tilskud til træner/lederudd. 2019-2021
(18881/22)
2.
Overblik over fordeling af tilskud til særlige formål 2019-2021.pdf
(18882/22)

4.

Orientering om tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger
1.
Beregning tilskud til voksenundervisning 2022.pdf (40397/21)
2.
AOF Ansøgning 2022.pdf (29689/21)
3.
AOF - ansøgning om tilskud 2021 (29464/20)

5.

Ansøgninger til puljen til særlige formål april 2022
1.
Kegleklubben Receipt.pdf (15170/22)
2.
Receipt Søvang Tennis.pdf (15935/22)
3.
2022.03.27 - Tilbud til SOEVANG Tennis - Foraarsklargoering og
Midtsaeson.pdf (15936/22)

6.

Ansøgning til puljen til træner- og instruktøruddannelse april 2022
1.
Receipt Itosu Kai Karate.pdf (16797/22)
2.
Kvittering karate 2022 (1) (1).pdf (16798/22)
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Underskriftsside

Claes Blok Clevin

Jerrik Walløe

Jutta Hørlyck

Lisbeth Dam Larsen ((A))

Mikkel Lindskov

Morten Jensen

Morten Juel Hansen

Peter Læssøe ((T))

Renee Schwaner

Theis Guldbech ((C) )

Tom Nielsen

Tonny Bengtsson

Torben Hoffeldt
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