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1. Orientering 

 
 

SAGSFREMSTILLING: 

Administrationen orienterer om: 

- Ansøgning for sæsontildeling af banetider 

Der er nu åbnet op for at foreninger mm. kan ansøge om 

banetider til den kommende sæson. Der er ansøgningsfrist den 

22. februar og ansøgningen foregår via Hollænderhallens 

hjemmeside. 

- Ansøgning fra Dragør Sejlklub om fritagelse for havneleje 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Dragør Sejlklub 

om fritagelse for havneleje til deres nye skolebåd. Børne-, 

Fritids- og Kulturudvalget besluttede i 2017 at fritage dem for 

havneleje svarende til 25.000 kr. Med den nye skolebåd 

overstiger de dette beløb, og de har derfor sendt en ansøgning, 

som vil blive behandlet af By-, Erhverv- og Planudvalget. Dette 

danner præcedens for andre foreninger, som i samme politiske 

sag også anmodes om at blive fritaget for havneleje. 
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2. Fordeling af midler til folkeoplysende 
voksenundervisning 

 
J.nr.: 18.15.01.Ø40 

Sagsnr.: 17/33 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter fordelingen af tilskud til 

folkeoplysende voksenundervisning. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 09-12-2020 

Sagen skubbes til næste møde med henblik på at FOF og Gigtskolen kan 

fremsende beregningsgrundlag for deres ansøgninger. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 27-01-2021 

Folkeoplysningsudvalget besluttede at fordele midlerne således: 

- AOF imødekommes 100 % med 183.700 kr. 

- Dragør Koret imødekommes 100 % med 17.050 kr. 

- Dragør Sangforening imødekommes 100 % med 5.500 kr. 

 

Det resterende beløb på 43.066 kr. fordeles ligeligt mellem FOF og 

Gigtskolen, dvs. 21.533 kr. til dem hver. 

 

Til grund for fordelingen vægter Folkeoplysningsudvalget, at FOF og 

Gigtskolen fortsat er meget nye foreninger, og der dermed ikke er et 

tilskudsgrundlag for senest afsluttet kalenderår (2019). 

 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Folkeoplysningsudvalget har i 2020 godkendt FOF og Gigtskolen som 

folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende 

voksenundervisning. 

 

Foreningerne skal hvert år inden den 1. oktober ansøge om tilskud til 

folkeoplysende voksenundervisning til det kommende år. 

 

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning beregnes på grundlag af 

foreningens tilskud i det senest afsluttede kalender år. 

 

Folkeoplysningsudvalget kan, hvis særlige forhold gør sig gældende og 

ud fra en konkret vurdering beslutte, at yde et højere eller mindre 

tilskud end det beregnede tilskudsgrundlag i seneste kalenderår. 

 

Nye foreninger giver oplysninger om foreningens forventede virksomhed 

i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte tilskudsgrundlaget 

til, hvad udvalget anser som realistisk på grundlag af de af ansøgeren 

fremlagte oplysninger. 

 

Tidligere har administrationen selv behandlet ansøgningerne, men da 

ansøgningerne nu overskrider budgetrammen, skal 

Folkeoplysningsudvalget tage stilling til fordeling af tilskuddet. 
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Sidst administrationen modtog ansøgning om tilskud der oversteg 

budgetrammen var i 2008. Her dækkede budgetrammen kun 94 % af 

det ansøgte beløb, hvilket resulterede i, at alle ansøgninger blev tildelt 

94 % af den tilskudsberettigede lønsum. 

Administrationen har således lavet en lignende beregning, der viser, at 

budgetrammen i 2021 kun dækker 77 % af det tilskudsberettiget beløb 
– se vedlagte beregning. 

 

Vedlagt er foreningernes ansøgninger. Bemærk FOF og Gigtskolen er 

nye foreninger, og har dermed ikke et tilskudsgrundlag for seneste 

afsluttede kalenderår (som er 2019). 

 
LOVE/REGLER: 

Dragør Kommunes Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning § 5 og § 10 

 
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 

Se bilag 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 9. december 2020. 

 
BILAG: 
1 Åben Beregning af fordeling af tilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning 

30599/20 

2 Åben Ansøgning tilskud Dragør 2021 - fra Gigtskolen 29466/20 

3 Åben FOF - ansøgning om tilskud 2021 29465/20 

4 Åben AOF - ansøgning om tilskud 2021 29464/20 

5 Åben Dragør Sangforening - ansøgning tilskud 2021 29462/20 

6 Åben Dragør Koret - ansøgning om tilskud 2021 29461/20 

7 Åben FOF uderligere dokumentation til ansøgning om 

tilskud i 2021.PNG 

1481/21 

8 Åben Gigtskolen - ny dokumentation for regnskab 2020 

og ansøgning 2021 

1480/21 
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3. Nyt medlemstilskud tilbage fra høring 
 

J.nr.: 18.15.00.Ø40 

Sagsnr.: 16/3555 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at vælge et scenarie for nyt medlemstilskud 

til anbefaling over for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 09-12-2020 

Skubbes til næste møde 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 27-01-2021 

Folkeoplysningsudvalget anbefaler scenarie 1A over for Børne-, Fritids- 

og Kulturudvalget. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 26. august at sende 

forslag til nyt medlemstilskud i høring hos de folkeoplysende foreninger. 

 

Ved høringsfristen har administrationen modtaget 3 høringsvar, der er 

vedlagt sagen som bilag. Af høringssvarene fremgår det, at en forening 

ønsker at beholde vores nuværende regler for aktivitetstilskud (scenarie 

1), og de to andre foreninger ønsker scenarie 1 A. 

 

Scenarie 1 A valgte Folkeoplysningsudvalget at tilføje ”mulige scenarier” 

på mødet i august. Ved scenarie 1 A vil fordelingen af 

medlemstilskud/aktivitetstilskud være 75 % af kontingentindtægten, 

dog maks. 640 kr. pr. medlem og ikke mere end det afsatte budget. 

Ligeledes vil der fortsat kun afsættes 5 % til puljen til særlige formål og 

5 % til trænertilskud. 

 
Kort oprids af sagen: 

De nuværende tilskudsregler er opbygget således, at 

aktivitetstilskuddet, der tildeles medlemmer under 25 år, er opbygget af 

fire elementer: 

 

1. Medlemmer under 25 år 

2. Lejre og ture 

3. Transport 

4. Udgifter til træner og instruktørlønninger 

 

Foreningerne skal redegøre for, at disse fire elementer bliver anvendt til 

formålet. 

 

Forskellen på scenarie 1 (den nuværende model) og scenarie 1 A er 

udelukkende hvilke krav, der stilles til foreningens dokumentation af 

tilskuddet. Beregningen af det tilskud, foreningen modtager pr. medlem, 

er det samme – scenarie 1 A vil derfor være det mindst indgribende for 

foreningerne, da de ikke vil få mindre i tilskud, men derimod skulle gøre 

langt mindre i forhold til at dokumentere. 



Folkeoplysningsudvalget den 1. februar 2021 6 

 

 

 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 

Eksempel på udregning: 

 
Scenarie 1: Nuværende regler for aktivitetstilskud 

En forening modtager 394 kr. pr. medlem (maks 75 % af 

kontingentindtægten) og foreningen har 100 medlemmer under 25 år, 

så foreningen modtager 39.400 kr. Foreningen modtager således 20.200 

i rent medlemstilskud (202 kr.1 * 100 medlemmer), som de ikke skal 

redegøre for. Men det resterende beløb på 19.200 kr. skal foreningen 

redegøre for anvendes til: 

 

2. 2. Antallet af lejre og ture med dato, sted, antal overnatninger og 

antal deltagere over og under 25 år 

3. Arrangementer med dato, sted, afstand i km. og antal deltagere 

over og under 25 år. 

4. Navn på instruktører, udbetalt løn/omkostningsgodtgørelse, antal 

timer og antal deltagere over og under 25 år. 

 

Scenarie 1 A 

En forening modtager 394 kr. pr. medlem (maks 75 % af 

kontingentindtægten) og foreningen har 100 medlemmer under 25 år, 

så modtager foreningen 39.400 kr. 

 

Foreningen skal med dette scenarie ikke redegøre for brugen af 

tilskuddet, da tilskuddet er et rent medlemstilskud. 

 

Foreningen skal fortsat indsende tilskudsregnskab/årsregnskab jf. 

folkeoplysningsloven § 29, men ville ikke længere skulle lave 

specificerede opgørelser. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 9. december 2020. 

 
BILAG: 
1 Åben Forskellige scenarier for nyt medlemstilskud 30562/20 

2 Åben UDKAST: nye regler for tilskud 30560/20 

3 Åben Folkeoplysende foreningsarbejde - regler for 

tilskud 

2525/17 

4 Åben Forslag til nyt medlemstilskud 20681/20 

5 Åben Høringssvar Dragør Tennis.PNG 1205/21 

6 Åben Høringssvar Dragør Sejlklub.PNG 1204/21 

7 Åben Høringssvar Itosu-Kai Karate.PNG 1203/21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Medlemstaksten udregnes hvert år, og er i 2020 202 kr. pr. medlem 
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4. Forslag til nye fordelingsregler for idræts- og 
fritidsfaciliteter 

 
J.nr.: 18.15.12.G00 

Sagsnr.: 20/4237 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget sender udkastet 

for fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter i høring. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 09-12-2020 

Skubbes til næste møde 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 27-01-2021 

Skubbes til næste møde 

 
SAGSFREMSTILLING: 

De nuværende banefordelingskriterier blev vedtaget i 2003 og har en 

matematisk beregning for, hvor mange timer de enkelte foreninger kan 

få tildelt af bane- og haltider. Den matematiske beregning tager 

udgangspunkt i foreningernes medlemstal – men den matematiske 

beregning skelner fx ikke mellem om foreningens aktiviteter primært er 

indendørs eller udendørs. 

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2018 at nedsætte en 

arbejdsgruppe, som skulle revidere banefordelingskriterierne. 

Arbejdsgruppen består af; Geert (Tændhætten badminton), Christopher 

(Dragør Badminton), Jerrik (FOU), Jannik (Rugby, har dog ikke kunne 

deltage fysisk på møderne, men har givet skriftlig tilbagemeldinger), 

Peter (KB – har ikke deltaget på møderne), Steen (Halinspektør) og Mie 

(konsulent i Børn, Skole og Kultur). 

 

Arbejdsgruppen har hentet inspiration fra andre kommuner og har lagt 

vægt på, at også regler for brugen af lokaler blev nedskrevet og 

generelt at gøre reglerne nemme og overskueligt. 

 

I afsnittet ”tildeling af lokaler og anlæg” er nedskrevet 

prioriteringsrækkefølgen hvis flere foreninger søger om samme baner og 

haltider. 

I de nuværende regler blev banerne kategoriseret som U, G, D og F 

tider (Ungdom, Gode, Dårlige og Formiddag). Denne kategorisering er 

fjernet i de nye fordelingsregler, og der anvendes i stedet kun en 

kategori – primetime. Primetime er i tidsrummet fra 16.00 – 19.30, hvor 

aktiviteter for børn og unge i alderen 0-25 år har fortrinsret. 

 

Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at der igennem de senere år har 

foregået en tildeling, som ikke har taget hensyn til den matematiske 

beregning, og banetider er fordelt ud fra foreningernes ønsker og en 

dialog, hvis nogen havde overlap. Udkastet til fordelingsprincipper, har 

derfor taget udgangspunkt i dette, og beskrevet processen for, hvordan 
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foreningerne kan ansøge og at der afholdes fordelingsmøde med 

foreningerne. 

 

Det har ligeledes været vigtigt at understrege, at det er 

Folkeoplysningsudvalget der godkender fordelingen ud fra en indstilling 

fra halinspektøren. 

 

Arbejdsgruppen har derudover drøftet og valgt at følgende skulle indgå i 

fordelingsreglerne: 

 At der skelnes mellem om en forenings primære aktivitet er 

indendørs eller udendørs, og at dette har betydning for tildeling 
af banetider. 

 At definition på eliteidræt og tildeling af ekstra tid som 

konsekvens heraf, sker ved ansøgning til 

Folkeoplysningsudvalget. 
 At der er et forventet antal deltagere ved tildeling af haltid 

 

Derudover er der også lavet et afsnit, der beskriver reglerne for brug af 

svømmehallen. 

 

Administrationen forslår, at reglerne er gældende fra 2022, da de ikke 

kan nå at blive godkendt af Kommunalbestyrelsen før foreningerne 

ansøger om banetider for den kommende sæson. 

 

Derudover forslår administrationen, at fordelingsreglerne evalueres efter 

et år. 

 

Vedlagt sagen er de nuværende banefordelingskriterier og udkast til nye 

fordelingsregler. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 9. december 2020. 

 
BILAG: 
1 Åben UDKAST fordelingsregler for idræts og 

fritidsfaciliteter 

30127/20 

2 Åben NUVÆRENDE Banefordelingskriterier for 

Hollænderhallen 

30129/20 
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5. Høring om kultur- og fritidspriser 
 

J.nr.: 00.05.07.A00 

Sagsnr.: 20/4036 

 
RESUMÉ: 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende forslag til fremtidige 

prisuddelinger i høring. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter høringsvar til kultur- og 

fritidspriser. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 27-01-2021 

Drøftet 

Udvalget udarbejder et høringssvar på baggrund af drøftelserne. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Vi har en tradition for at fejre og anerkende frivillige indsatser og 

foreningsliv i Dragør. Med baggrund i budget for 2021 har 

kommunalbestyrelsen besluttet at sende forslag til fremtidig 

prisuddelinger i høring. 

 

Det drejer sig om: 

1. Fortsat at uddele en årlig Sports- og Kulturpris, en Initiativpris og 

en Handicappris samt anerkende sportsudøvere, som har udført 

en særlig præstation 

2. at Handicapprisen, som hidtil, uddeles den 3. december på FN’s 

internationale Handicapdag 

3. at Sport- og Kulturprisen, Initiativprisen og anerkendelse af 

sportsudøvere, som har udført en særlig præstation, uddeles og 

sker ved et fælles event i forbindelse med arrangementet 

’Kongelundsfortet i Bevægelse’. 

Høringsfrist er fredag den 26. februar 2021. 

Vedlagt sagen ses hele sagsfremstillingen fra 

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. december 2020. Af 
sagsfremstillingen fremgår forslag til fordeling af budgettet i forhold til 

tildeling af priser, gaver og gavebeløb. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2021. 

 
BILAG: 
1 Åben Forslag til fremadrettede prisuddelinger 33260/20 
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6. Oversigt over fordeling af tilskud i 2020 
 

J.nr.: 18.15.10.Ø40 

Sagsnr.: 21/198 

 
RESUMÉ: 

Udvalget præsenteres for en samlet oversigt over tildelte tilskud i 2020. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget tager oversigten til orientering. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 27-01-2021 

Taget til efterretning 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Folkeoplysningsudvalget præsenteres her for en samlet oversigt over 

fordeling af tilskud til folkeoplysende foreninger i 2020. 

 

Vedlagt sagen er oversigten. 

 
LOVE/REGLER: 

 
 

 
 

BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2021. 

 
BILAG: 
1 Åben Oversigt over fordeling af midler i 2020.pdf 1193/21 
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7. Eventuelt 

 
 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 27-01-2021 

Lisbeth Dam Larsen (A) opfordrede alle foreninger til at søge 

kommunens pulje i forbindelse med 500 års jubilæet og lave 

arrangementer, der kan få et hollandsk aftryk. 
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Bilagsoversigt 

 
2. Fordeling af midler til folkeoplysende voksenundervisning 

 1. Beregning af fordeling af tilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning (30599/20) 

2. Ansøgning tilskud Dragør 2021 - fra Gigtskolen (29466/20) 

3. FOF - ansøgning om tilskud 2021 (29465/20) 

4. AOF - ansøgning om tilskud 2021 (29464/20) 

5. Dragør Sangforening - ansøgning tilskud 2021 (29462/20) 

6. Dragør Koret - ansøgning om tilskud 2021 (29461/20) 

7. FOF uderligere dokumentation til ansøgning om tilskud i 

2021.PNG (1481/21) 

8. Gigtskolen - ny dokumentation for regnskab 2020 og ansøgning 

2021 (1480/21) 

 
3. Nyt medlemstilskud tilbage fra høring 

 1. Forskellige scenarier for nyt medlemstilskud (30562/20) 

2. UDKAST: nye regler for tilskud (30560/20) 

3. Folkeoplysende foreningsarbejde - regler for tilskud (2525/17) 

4. Forslag til nyt medlemstilskud (20681/20) 

5. Høringssvar Dragør Tennis.PNG (1205/21) 

6. Høringssvar Dragør Sejlklub.PNG (1204/21) 

7. Høringssvar Itosu-Kai Karate.PNG (1203/21) 

 
4. Forslag til nye fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter 

 1. UDKAST fordelingsregler for idræts og fritidsfaciliteter (30127/20) 

2. NUVÆRENDE Banefordelingskriterier for Hollænderhallen 

(30129/20) 

 
5. Høring om kultur- og fritidspriser 

 1. Forslag til fremadrettede prisuddelinger (33260/20) 

 
6. Oversigt over fordeling af tilskud i 2020 

 1. Oversigt over fordeling af midler i 2020.pdf (1193/21) 
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Underskriftsside   

Christopher Meinertsen  Claus Palm 

 
 

Geert Jakobsen 

 
 

Helle Barth (V) 

 
 

Jerrik Walløe 

 
 

Kurt Hansen 

 
 

Lisbeth Dam Larsen (A) 

 
 

Niels-Peter Rønmos 

 
 

Paul-Erik Gjerka 

 
 

Peter Læssøe (T) 

 
 

Renee Schwaner 

 
 

Tina Vexø 

 
 

Tom Nielsen 

 
 

Tonny Bengtson 
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