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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 

 

2.1  

Udvalget gør opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at holde møde, på dette 

tidspunkt, uden servering. Særligt når der er tale om et udvalg af frivillige. 

 

Årsagen til at der på dette møde ikke er aftensmad er en generel opmærksomhed på at 

holde igen med udgifter i kommunen, og en forventning om et kortere møde.  

 

Men administration vil tage kommentaren til efterretning, og fremadrettet sørger for 

sandwich, eller andet der er mere mættende end frugt og kiks. 

 

2.2  

FOU deltog i juni på en åbent temamøde om ”Aktiv Fritid i Dragør kommune” – input fra 

dette møde har bidraget til ”Aktiv Fritid i Dragør kommune – undersøgelse af borgernes 

brug behov”. Undersøgelsen blev præsenteret for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, og er 

efterfølgende sendt ud til foreninger, Hollænderhallens brugerråd og FOU, som har 

mulighed for at komme med udtalelser til denne. Deadline er den 13. september 2016. 

 

Tom Nielsen bemærker at det er en udfordring for AOF, at de ældre ifølge undersøgelsen 

finder det vigtigt at tilbuddet de modtager på aktivitetscenteret Wiedergaarden er gratis. 

Hvilket fører til en snak om måden hvorpå aktivitetscenteret er opbygget, primært 

bestående af frivillige, hvilket er en afgørende grund til at tilbuddene er ”gratis”. 

 

Peter Læssøe fortæller at undersøgelsen også er politisk behandlet, og nævner at det er 

problematisk at den bygger på et sparsomt grundlag, og gerne havde gerne set den bredt 

yderligere ud, eks. til aftenskoleområdet. Han nævner at det især er s. 14-16 i 

undersøgelsen, der forholder sig til statistik for medlemstal, som man bør fokusere på. 

 

Der er enighed om at det er vigtigt at forskellige input kommer frem, og at man gerne ser 

en mere åben proces fremadrettet. Det var ærgerligt, at ikke flere deltog i det åbne 

temamøde, og en idé til at sikre bredere borgerdeltagelse kunne være et elektronisk 

borgerpanel.  

 

FOU ønsker, at der kommer mere ud af drøftelserne og vil gerne inddrages i et videre 

arbejde med en udviklingsplan af området. 

 

2.3 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har besluttet at afholde en række dialogmøder inden for 

udvalgets område. Den 17. januar afholdes dialogmøde for kulturområdet.  

 

FOU påpeger, at det må forventes at være for både kultur- og fritidsområdet, hvilket vil 

være godt at sikre også står skrevet. 

 

2.4 
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Minimultibane: Dragør Boldklub er i gang med at opføre minimultibane inden på 

Hollænderhus børnehaves grund. Håber at få den på plads hurtigst muligt. Tanken er at den 

skal kunne bruges af alle, både børnehaven, klubben og borgere i øvrigt. 

 

2.5  
Status på svømmehal: Der er prækvalificeret fem firmaer, som skal give tilbud. 

 

2.6  
Dragør vandaktivitet: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har behandlet henvendelsen og 

vedtaget et forslag om at få belyst hvordan ønskerne fra Dragør vandaktivitet kan 

implementeres på havnen og udgiftsniveauet hertil. Sagen oversendes samtidig til endelig 

beslutning af hvilke tiltag, der kan implementeres ved budgetvedtagelsen og udmøntning af 

ressourcerne afsat til havnens udvikling. 

 

2.7  
Status på udvikling af området ved Hollænderhallen og St. Magleby skole: Børne-, Fritids- 

og Kulturudvalget har ift. udvikling af skolernes udendørs arealer frigivet midler til en 

rådgivende undersøgelse af alle skolematrikler, herunder St. Magleby skole. Placering af 

multibane er forsat ikke besluttet. 

 

2.8  
Orientering om proces for udarbejdelse af kultur og fritidspolitik: Der er lagt op til 

udvikling af en ny Kultur- og Fritidspolitik, da den nuværende er angivet til at vare til 

2015. BFKU vil i september forholder sig til en ramme for udviklingen, som efterfølgende 

sendes i høring. Rammen forventes at være på plads ved udgangen af 2016, hvor efter 

administration vil besøge foreninger og afholde en større inddragelsesworkshop inden 

udarbejdelsen af forslag til en ny politik.  

 

2.9  
Orientering om arbejdet med en sammenhængende børne- og ungepolitik: BFKU skal 

drøfte oplægget til en sammenhængende børne- og ungepolitik, samt relaterede politikker 

på et temamøde den 12. september. Et tema i politikken omhandler ”Stærke netværk og et 

rigt lokalmiljø”. Politikkerne vil komme i høring. 

 

2.10  

Fejring af Kongelundsfortet 100 år og samarbejde med DGI: Dragør kommune og DGI 

Storkøbenhavn har indledende drøftelser om udviklingsmuligheder for Kongelundsfortet 

og samarbejder desuden om at lade fejringen af Kongelundsfortets 100 år udgøre 

startplatformen for den fremtidige udvikling. Fejringen finder sted den 20. august, og alle 

er meget velkomne. Få lokale foreninger har budt ind ift. aktiviteter, men Blushøj 

Spejderne vil være der. Derudover deltager DGI-foreninger fra andre kommuner. Om 

aftenen vil repræsentanter fra BFKU deltage i en fællesspisning. Billetter koster 100 kr.  

 

 

2.11  

Opdatering på frivillig fredag: Der er nedsat en lille arbejdsgruppe, og programmet for 

frivillig fredag er ved at tage form. Det kommer til at foregå på havnen og alle foreninger 

m.m. er velkomne til at deltage og fortælle om deres frivillige arbejde. 
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3. Status fra AOF 

 

Anbefaling 

1. Forvaltningen anbefaler at FOU tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning 

FOU tog orienteringen til efterretning. 

 

Tom Nielsen fortalte om AOF Amagers arbejde og deres visioner for aktiviteten i 

Dragør. AOF ønsker at øge antallet af aktiviteter, eksempelvis ture, og så vil AOF gerne 

koordinere med andre tilbud, så man rammer der hvor der er behov hos borgerne, 

fremfor at lave tilbud der allerede eksistere. Se evt. vedhæftede slides. 

 

Derudover orienteres der om at Annette Nilson, er suppleant for Tom. 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Ad. 1  

AOF’s nye skoleleder Tom Nielsen, blev på forrige møde opfordret til at give en kort 

status på aftenskolens arbejde. 

 

 

Bilag 

Slides fra Tom Nielsens præsentation.  

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 17. august 2016 
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4. Aftensskolernes regnskab  

 

Anbefaling 

 

Forvaltningen anbefaler at  

1. Regnskaberne godkendes  

2. Brugen af 10 % - puljen tages til efterretning jf. sagsfremstillingen  

 

 

Beslutning 

 

Ad. 1 Regnskaberne godkendes, med en bemærkning ift. Dragør korets regnskab, om 

ikke at oprunde beløb, samt at ændre Dragør korets egen lønandel så det stemmer 

overens med det rigtige – og indbetalte – beløb.  

 

Ad. 2 Taget til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

AOF har fremsendt deres afregning for det kommunale tilskud. Fra Kommunens 

tilskudssagn skal fratrækkes 10 % til debatskabende aktiviteter. 

 

AOF – tilskud i alt 269.600 kr.:  

 

AOF’s kommunale tilskud til lærerlønninger kan højest udgøre  

186.280,20 kr. se vedlagte afregningsskema  

(242.640 – 186.280,20 = 56.360 kr.). 

 

Tilbagebetaling 56.359,80 kr.  

 

10 % tilskud til debatskabende aktiviteter 26.960 kr.  

Iflg. afregningsskema er udgiften til debatskabende aktiviteter  

27.134,33 kr. 

 

Tilbagebetaling 0 kr. 

_____________________________________________________ 

 

Dragør Koret  

 

Administrationen fremlagde regnskabet på følgende måde på mødet: 

 

Dragør koret – tilskud i alt 20.440 kr.:  

 

10 % tilskud til debatskabende aktiviteter 2050 kr. (rundet op fra 2044 kr.) 

 

Iflg. afregningsskema er udgiften til debatskabende aktiviteter 2.370 kr. 

 

Tilbagebetaling 0 kr. 
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Dragør Kommune udbetaler løn til Dragør Korets dirigent. Der skal iht. til FO-loven 

udbetales max 1/3 af lønnen - dog max. det kommunale tilskudstilsagn.  

For år 2015 har lønudgiften til dirigent været 50.712 kr. 

 

Dragør Korets andel 2/3 = 33.808 kr. er tilbagebetalt til Dragør Kommune og bogført på 

år 2016, dog fremgår et andet beløb af det fremsendte regnskab, nemlig 30.800 kr. 

 

Bilag: 

Regnskaber fra AOF 

Regnskab fra Dragør koret 

 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 17. august 2016 
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5. Årsplan for FOU’s arbejde 

 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at FOU drøfter indholdet i en årsplan for FOU’s arbejde. 

 

 

Beslutning 

 

FOU gav input til hvordan de ønsker en årsplan skal se ud. Den må gerne bestå af et 

”årshjul” med faste punkter som kommer i løbet af den fireårige valgperiode, og 

derudover indeholder specifikke punkter, og løbende kan blive udviklet. Planen skal ses 

som et progressionspapir. 

 

Formand og administration samler input på en overskuelig måde. 

 

Sagsfremstilling 

FOU ønskede på sidste møde en plan for FOU-møderne frem til næste møde, med fokus 

på udviklingsorienterede temaer og i hvilken rækkefølge der skal arbejdes med disse. 

Eksempelvis gennemgang af valgprocedurer og vedtægter, udvikling af ny 

folkeoplysningspolitik m.m. Samt overskueliggøre diverse relevante begivenheder, 

eksempelvis frivillig fredag. 

 

Det har desværre ikke været muligt for administrationen og formanden at nå at udforme 

og udsende et udkast inden dette møde. Men de vil på mødet facilitere en proces hvor 

udvalget får anledning til at drøfte indholdet til en sådan årsplan. 

 

 

Bilag 

 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 17. august 2016 
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6. Revision af tilskudsregler 

 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

FOU, administrationen og eventuelle idrætssammenslutninger. 

 

 

Beslutning 

 

FOU beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe. Fra FOU melder sig Peter Læssøe og Pia 

Osbæck. De som ikke har deltaget i mødet kan melde sig til på mail til 

administrationen. 

 

Der er ikke længere nogen idrætssammenslutninger, men det foreslåes at der rettes 

henvendelse til Hollænderhallens brugerråd, og bede dem overveje om Steen Jørgensen 

også skal indbydes, da han tidligere også har været med i et sådant arbejde.  

 

Administrationen vil også deltage og sørger for at sende forslag til mødedato ud.  

 

Det vil være fint hvis udvalgets arbejde kan præsenteres for FOU på mødet d. 23. 

november 2016. 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på deres møde d. 8. juni 2016 besluttet at 

administrationen i samarbejde med de idrætslige sammenslutninger i Dragør, samt FOU 

skal foretage en vurdering af, hvorvidt der kan ske hensigtsmæssige ændringer i 

reglerne for tilskud til foreningslivet og i så fald hvilke. Hensigten er at oplægget skal 

danne grundlag for en politisk drøftelse af idrætspolitikken.  

 

Revideringen er oprindeligt ønsket forelagt i oktober 2016, men eftersom FOU ikke 

fandt det realistisk at nå at lave et kvalificeret arbejde inden for den tidshorisont, er 

deadline udskudt. 

 

For dog at løse opgaven inden for en overskuelige horisont lægger administrationen op 

til at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de nævnte aktører, som kan 

forberede et oplæg, som det samlede FOU kan vurdere inden det fremstilles Børne-, 

Fritids- og Kulturudvalget. 

 

Bilag  

Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 17. august 2016 
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7. Ny folkeoplysningspolitik 

 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at udarbejdelsen af en ny folkeoplysningspolitik drøftes. 

 

Beslutning 

 

FOU drøfter folkeoplysningspolitikken 

 

Overordnet set finder FOU at politikken fortsat giver mening, og at den blot kan 

revideres.  

 

FOU studser over målsætninger, som der ikke er fulgt op på, og foreslår at man i en 

revideret politik i stedet formulere det som hensigtserklæringer. FOU vil gerne 

bibeholde visionen, da det er vigtigt at der tilkendegives en retning og få ideer talt frem 

– men det behøver ikke være så specifikt beskrevet.  

 

Derudover skal det fremstå klart hvilken repræsentation der tilstræbes. 

 

FOU beder administrationen undersøger om FOU kan komme med forslag til en 

revision af politikken og få den behandlet af BFKU. 

 

Sagsfremstilling 

 

FOU har tidligere bemærket at den nuværende folkeoplysningspolitik udløber ved 

udgangen af 2016.  

 

Bilag  

Dragør kommunes folkeoplysningspolitik 2012-2016 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 17. august 2016 
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8. Budget 2017-2020 

 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at FOU forholder sig til den kommende høringsproces for 

budget 2017-2020 og evt. udformning af høringssvar. 

 

Beslutning 

 

FOU beslutter at formanden laver et høringssvar på baggrund af materialet, der 

offentliggøres fredag d. 19. august 2016 og deltagelse i borgermødet d. 23. august. 

 

Høringssvaret sendes rundt til de øvrige medlemmer til kommentering.  

 

Umiddelbart vil FOU tilkendelige at de ikke forventer nedskæringer på 

folkeoplysningsområdet. 

 

Sagsfremstilling 

 

Der vil frem mod vedtagelsen af budgettet i kommunalbestyrelsen den 6. oktober blive 

afholdt offentlig høring om budgettet fra den 19. august til den 31. august, samt et 

offentligt høringsmøde den 23. august på Wiedergården kl. 19. Først derefter går 

politikerne i slutaugust for alvor i gang med budgetforhandlingerne.  

 

8. september: 1. beh. i ØU  

15. september: Kommunalbestyrelsen 1. behandler Budget 2017-2020  

29. september: 2. beh. i ØU 

6. oktober: Kommunalbestyrelsen vedtager det endelige Budget 2017-2020 

 

Frist for aflevering af FOU’s høringssvar er 31. august 2016 kl. 9.00 

 

Bilag  

Høringsmaterialet vil være at finde på kommunens hjemmeside den 19. august.  

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 17. august 2016 
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9. Eventuelt 

 

9.1 

Angående fremsendte oversigt over medlemstal hos foreningerne: Adminstrationen gør 

opmærksom på, at der ikke er fremsendt tal fra alle foreninger, og at der følges op på 

dette. Tallene fremsendes i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud, og 

foreninger udelukkende med medlemmer over 25 år, søger sjældent dette. FOU finder 

oplysningerne interessante og vil gerne have oversigten på som punkt ved et kommende 

møde.  

 

9.2 

Datoer for kommende møder:  

21. september 2016 

23. november 2016 

 

Næste møde afholdes hos AOF, på Saltværksvej i Tårnby. 
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