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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

 

 

 

2. Meddelelser 
- Velkommen til Tina Vexoe, fra Dragør Boldklub, som indtræder på vegne af idrætten i 

stedet for Pia Osbæck 

 

- Nyt fra BFKU og BEPU 

o Kultur- og markedsføringspuljerne er evalueret og fortsætter som nu, med faste 

deadlines og behandling på hhv. BFKU- og BEPU-møder 

o Kultur og fritidspolitik arbejde er i gang. Tak for stærkt fremmøde ved dialogmødet 

o Dispositionsforslag ift. skolernes udearealer er ude nu. Hollænderhallens brugerråd 

er inddraget i høringsproces. Drøftelse af hvorvidt FOU også burde være det, dette 

er dog en politisk beslutning. Det er muligt at finde tegninger m.m. på kommunens 

hjemmeside under referatet fra BFKU’s møde 1. februar. 

o Krudthus 2 undersøges ift. evt. at kunne blive brugt som til Musik- og kulturskolen 

o Svømmehalsprojektet skrider fremad. Valg af entreprenørgruppe besluttes i løbet af 

februar og forventes at kunne meldes offentligt ud i starten af marts. 

 

- Nyt om digitale tiltag ift. fritidsområdet 

Til orientering er foreningerne oprindeligt blevet bedt om at bruge de blanketter, der lægger 

under ”Selvbetjening” på kommunens hjemmeside, men har nu også fået udsendt et 

skrivbart dokument via mail til ansøgning om aktivitetstilskud. Det skyldes at flere 

foreninger  har givet udtryk for, at blanketten til dette formål under ”Selvbetjening”, var for 

udetaljeret ift. de skemaer der tidligere har været brugt, og det har ikke tidsmæssigt være 

muligt at nå at tilføje detaljerne til blanketten.  

Det er op til foreningerne hvilken af de to muligheder de ønsker at benytte sig af, og der 

arbejdes fortsat på at sikre enkle digitale blanketter, der kan lette arbejdet for foreningerne 

og sikre informationerne til administrationen. 
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3. Konstituering af udvalget 
 

Anbefaling 

Administrationen indstiller at FOU konstituerer sig med ny 

formand og evt. ny næstformand. 

 

 

Beslutning 

 

Peter Læssøe indstiller Geert Jakobsen som formand, som tager i mod valget. Det 

bakkes op af det øvrige udvalg. 

 

Ole Svendsen indstiller Tina Vexøe som næstformand, som tager i mod valget. Det 

bakkes op af det øvrige udvalg. 

 

Sagsfremstilling 

 

Da Pia Osbæck valgte at træde ud af Folkeoplysningsudvalget på forrige møde, og 

dermed også stopper som formand, blev næstformand Geert Jakobsen, konstitueret 

formand, frem til dette møde hvor udvalget skal konstituere sig med ny formand, og 

evt. ny næstformand. 

 

 

Bilag 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017 
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4. Tilskudsregler på folkeoplysningsområdet 
 

Anbefaling 

Administrationen indstiller, 
1. At FOU drøfter udkast til retningslinjer for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 

folkeoplysende voksenundervisning og godkendelse af folkeoplysende foreninger. 

 

2. At FOU anbefaler ”Retningslinjer for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, 

folkeoplysende voksenundervisning og godkendelse af folkeoplysende foreninger” overfor 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.  

 

Beslutning 

 
1. FOU drøftede retningslinjerne, og havde bl.a. følgende kommentarer: 

A. Det giver god mening at ændre deadlines for trænertilskud til de samme deadlines 

som for ”puljen til særlige formål”, samt at sikre en fordelingspraksis, der ikke 

forløber efter ”først til mølleprincippet”, da dette forfordeler foreninger, hvis 

trænere, ledere eller instruktører deltager i kurser sidst på året. 

B. Vigtigt at få aktivitetstimer tilføjet, da loven foreskriver at foreningerne skal oplyse 

dette. Dog bedes administrationen skrive det endnu tydeligere hvad der forstås ved 

en aktivitetstime.  

C. I bilag 2, bedes administrationen udspecificere hvilke type forsikringer der gives 

tilskud til.  

D. På baggrund af input fra Dragør vandaktivitet, omkring støtte til 

medlemshvervning, manglende mulighed for tilskud til voksne medlemmer og 

øvrige måder foreningslivet modtager kommunal støtte på, ønsker FOU på et 

senere møde at have en mere dybdegående drøftelse omkring eventuelle nye 

målgrupper for tilskud, støtte muligheder m.m. 

 
  

2. Retningslinjerne, med administrative tilrettelser ift. kommentar B og C, anbefales til 

godkendelse af BFKU.  

 

Sagsfremstilling 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. juni 2016, at administrationen i 

samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og idrætssammenslutninger i Dragør 

Kommune, skulle kigge på reglerne for tilskud til foreninger.  

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde i august at nedsætte en 

arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget og 

administrationen.  

Arbejdsgruppen har mødtes et par gange og arbejdet med reglerne for foreningstilskud. 

 

Folkeoplysende voksenundervisning 

På nuværende tidspunkt findes retningslinjer for tilskud m.m. til folkeoplysende 

voksenundervisning gældende fra 1. januar 2008.  

Arbejdsgruppen har her valgt ikke at ændre i reglerne, og derfor kun ændret layoutet, 

således at dokumentet er tilsvarende de andre retningslinjer på folkeoplysningsområdet. 

 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
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På nuværende tidspunk findes ”Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i 

henhold til Folkeoplysningsloven”, sidst revideret og godkendt 1. januar 2012. Heri 

fremgår reglerne for at blive godkendt som en folkeoplysende forening. 

 

Arbejdsgruppen har her valgt at dele dokumentet i to – således at der er et dokument 

med regler for hvordan man bliver godkendt som en folkeoplysende forening, og et 

dokument med regler for tilskud.   

 

Godkendelse af folkeoplysende foreninger: 

Arbejdsgruppen har ikke ændret noget i forhold til reglerne for at blive 

godkendt som en folkeoplysende forening, men tilføjet tekst til, hvad 

foreningens vedtægt skal indeholde af oplysninger.  

 

Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: 

Arbejdsgruppen har her forsøgt at gøre de forskellige 

tilskudsregler mere gennemsigtige.  
1. Aktivitetstilskud: reglerne for aktivitetstilskud er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, 

hvad foreningen kan får tilskud til og hvordan det skal anvendes.  

2. Lokaletilskud: reglerne for lokaletilskud er omskrevet, så det fremgår mere tydeligt, at 

foreninger skal oplyse afholdte aktivitetstimer, og hvad der forstås ved en aktivitetstime. 

Der er valgt at fjerne muligheden for supplerende lokaletilskud, da der, efter udbetalt 

lokaletilskud, er få midler tilbage i puljen, og det restende beløb i stedet søges overført til 

næste regnskabsår. For at gøre det mere gennemskueligt hvordan tilskuddet beregnes er der 

lavet et bilag der eksemplificere hvordan lokaletilskud beregnes, samt eksempler på 

tilskuds- og ikke tilskudsberettigede lokaleudgifter.  

3. Tilskud til særlige formål: der er ikke foretaget nogen ændringer. 

4. Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse: ansøgningsfristen er ændret, således at 

denne kan søges tre gange årligt, samtidig med tilskud til særlige formål, samt at det er 

FOU som behandler ansøgningerne. Dette foreslås fordi der de seneste år er modtaget flere 

ansøgninger, end der har været mulighed for at tilgodese, og arbejdsgruppen ikke anser det 

som en administrativ at til- og fravælge, eller hensigt med et ”først til mølle-princip”. 

 

Bilag  

Regler for aftenskoler pr. 1.1.2008 

Tilskudsregler (dem vi bruger) for frivillige foreninger 

Folkeoplysende foreningsarbejder – retningslinjer for tilskud 

Folkeoplysende voksenundervisning – retningslinjer 

Godkendelse af folkeoplysende foreninger 

 

 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017 
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5. Udtalelse vedrørende ansøgning fra Dragør Sejlklub til Dragør 

Kommune om driftstilskud 
 

Anbefaling 

Administrationen indstiller, 
1. at FOU giver en vurdering af, hvorvidt der i sejlklubbens ansøgning er puljer i FOU, som 

sejlklubben kan søge 

2. at FOU generelt udtaler sig om ansøgningen i forhold til fordelingen af foreningstilskud 

 

 

Beslutning 

 
1. Der er midler hos Folkeoplysningsudvalget, hvor Dragør Sejlklub kan ansøge om tilskud til 

uddannelse via trænerpuljen, og til materialer via puljen til særlige formål.  

 

2. FOU vurderer, at de ikke kan tage stilling til den specifikke ansøgning, men er positivt 

indstillet overfor at få undersøgt forholdene for det samlede antal klubber og foreninger på 

havnen, og hvilke særlige forudsætninger der er gældende for denne type foreninger.  

 

Sagsfremstilling 

 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlklub om et årligt tilskud på 

100.000 kr.  

 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede ansøgningen på møde den 11. januar 

2017 og valgt at sende sagen til behandling i FOU inden endelig stillingstagen på deres 

møde i marts.  

 

Vedlagt findes Dragør Sejlklubs ansøgning samt sagsfremstillingen fra BFKU den 11. 

januar.  

 

Bilag 

Dragør sejlklub – ansøgning om årligt tilskud 

Mail fra Dragør Sejlklub om ansøgning 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017 
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6. Indstillinger til sports- og kulturprisen 2017 
 

Anbefaling 

1. Forvaltningen anbefaler indstillingerne til FOU’s drøftelse og  

stillingtagen. 

 

2. Forvaltningen anbefaler, at prisen ledsages af et kontantbeløb. 

 

De tidligere år har prisen været ledsaget af et kontantbeløb på 5.000 kr. Beløbet 

afholdes af den samlede ramme, der er afsat til Sports- og Kulturprisen. 

 

3. Forvaltningen anbefaler at man drøfter hvor vidt man ønsker at få produceret flere 

udgaver af den nuværende skulptur ”Løget”, eller at arbejde på at finde en ny 

anerkendelse der kan gives med prisen. 

 

Beslutning 

 
1. Efter motivation og afstemning, falder valget på Dragør Kajakklub, som modtager af 

Dragør Kommunes Sports- og kulturpris.  

 

Formanden overbringer nyheden til Dragør Kajakklub. Administrationen giver besked til 

de øvrige ansøgere. 

 

2. Godkendt 

 

3. Beslutningen udskydes til næste møde. Formanden er i kontakt med kunstner Flemming 

Brylle, og vil bede om et tilbud på hhv. fem eller ti nye udgaver af løget, samt forslag til 

andre skulpturer, der eventuelt vil kunne erstatte Løget.  

 

Sagsfremstilling 

 

ad. 1 Iht. til reglerne for Dragør Kommunes Sports- og Kulturpris skal FOU 

udpege årets prismodtager og meddele resultatet til Kommunalbestyrelsen ved 

udgangen af februar. 

 

Prismodtageren får besked hurtigst muligt efter, at Folkeoplysnings-udvalget 

har udpeget personen, der skal modtage Sports- og Kulturprisen for 2016. 

 

Prisen overrækkes den 31. marts 2017 

 

Annoncering efter indstillinger har været foretaget i Dragør Nyt og på Dragør 

Kommunes hjemmeside. Fristen udløb 19/1 2017 kl. 12.00. 

 

Der er modtaget seks indstillinger inden fristens udløb. 

 

ad. 2 De tidligere år har prisen været ledsaget af et kontantbeløb på 5.000 kr. 

Beløbet afholdes af den samlede ramme, der er afsat til Sports- og 

Kulturprisen. 
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ad. 3  Da der kun er én af skulpturerne ”Løget” tilbage, skal det besluttes, hvilken type 

anerkendelse man ønsker skal følge prisen fremadrettet. 

 

Bilag 

Indstillinger (fortroligt materiale) 

Oversigt over indstillinger 

Oversigt over modtagere af Dragør kommunes sports- og kulturpris 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017 
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7. Åbningstider for of tidsplan for banefordeling i Hollænderhallen 2017 
 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at FOU tager åbningstider og tidsplan til efterretning. 

  

Beslutning 

 

Steen inviteres til næste møde og bedes svare på evt. forandringer er ift. åbningstider. 

 

Sagsfremstilling 

 
På baggrund af tidligere drøftelse af orientering om Hollænderhallens åbningstider og 

arbejde med banefordeling, har halinspektør Steen Jørgensen fremsendt åbningstider for 

kommende sæson samt en tidsplan for banefordeling. 
 

Bilag 

Åbningstider for Hollænderhallen 

Tidsplan for banefordeling 

 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017 
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8. Mulighed for oplæg om folkeoplysning 
 

Anbefaling 

Administration anbefaler at FOU drøfter om de fortsat ønsker et sådan oplæg, hvornår 

det skal afholdes og hvem der skal inviteres med. 

 

Beslutning 

 

FOU finder fortsat oplægget relevant, og ønsker et tema der er bredt nok til at det kan 

give inspiration til både frivillige i folkeoplysende foreninger, samt frivilligt arbejde 

m.m. 

 

FOU vil gerne koordinere med kommunens indsats omkring arbejdet med ”Aktivt 

medborgerskab”, og evt. ideen om at lave netværk af foreningsformænd. 

  

Det er vigtigt at invitationen kommer ud i god tid, og det vil formentlig ligge bedst 

enten i foråret eller efteråret, en hverdagsaften, sidst på eftermiddagen.  

 

Administrationen tager kontakt til Torben Stenstrup og vender tilbage med dato- og 

invitationsforslag på mail til FOU. 

 

Sagsfremstilling 

 

Udvalget har ønsket sig et oplæg om folkeoplysningsudvalgets rolle og muligheder, og 

administrationen har via ”Fritid og Samfund" fået et tilbud om et oplæg ved Torben 

Stenstrup fra Foreningsudviklerne, som også har lavet oplæg og forløb i andre 

kommuner. 

 

Det vil koste ca. 8000 kr. og det er muligt at afholde et formøde forinden for at 

afstemme forventninger til oplæggets indhold. Det er eksempelvis en 

overvejelse om det skal være primært rettet mod folkeoplysningsudvalget eller 

foreningerne mere bredt. 

 

Bilag 

Kommuner invester i foreninger 

Lederuddannelse efterår 2016 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017 
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9. Tilbud om foredrag 
 

Anbefaling 

Administration anbefaler at FOU drøfter tilbuddet. 

 

Beslutning 

 

Har læst tilbuddet med interesse, men finder det ikke oplagt som Folkeoplys-

ningsudvalg at være vært for et sådan foredrag.  

 

FOU beder administrationen tage kontakt til Peter Møller og foreslå at foredraget 

tilbydes borgerforeningen eller Stafet for livet. 

  

Sagsfremstilling 

 
Administrationen har modtaget et tilbud fra Peter Møller, om afholdelse af hans foredrag ” 

Fra kræftsyg til ekstremidræt”, som er henvendt til Folkeoplysningsudvalget. 
 

Bilag 

Fra kræftsyg til ekstremidræt – tilbud om foredrag 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2017 
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10. Eventuelt 
 

I forbindelse med de mange bilag, der var til dette møde, blev der fremsat ønske om 

fremover at få tilsendt dagsorden og andet materiale fysisk.  

 

Administrationen undersøger mulighederne. 

 

 

 


