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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 
- Pia ønsker at træde af som formand og gå helt ud af udvalget, på grund af manglende tid.  

 

Det aftales at Geert, som næstformand, vil være konstitueret formand, indtil næste møde, 

hvor udvalget kan konstituere sig på ny. 

 

Pia tager kontakt til sin suppleant og beder hende træde ind i udvalget. 

 

- Nyt fra BFKU 

o ”Aktiv fritid i Dragør – en undersøgelse af borgernes brug og behov” har været i 

høring, og der er kommet svar fra Hollænderhallens brugerråd, og AOF.  BFKU 

har taget høringssvarerne til efterretning og vil indarbejde dem i det videre arbejde 

med kultur- og fritidspolitikken. 

o Processen for en ny kultur- og fritidspolitik skal drøftes af BFKU på deres møde d. 

30. november. 

o Der afholdes dialogmøde om kultur og fritidsområdet d. 17. januar 2017. FOU vil 

blive inviteret når dagsordenen er på plads. 

o Dragør boldklub har ansøgt om at måtte bygge en Multi Mini Arena på 

Hollænderhuset grund, så den kan bruges af både dagsinstitution og klubben. 

BFKU er positivt indstillede overfor ansøgningen og sagen er sendt i høring hos 

forældrebestyrelse og medarbejdere i Hollænderhuset. 

o Fra By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) kan der orienteres om at 

Blushøjspejderne ønsker at opføre ny spejderhytte på Engvej. Der ligger nogle fine 

skitseforslag i referatet fra BEPU’s sidste møde på kommunens hjemmeside. 

 

- Claus Palm, medlem af Kajakklubben Pilen og Dragør Sejlklub, indtræder i 

Folkeoplysningsudvalget. Han sidder med som repræsentant for Dragør Vandaktivitet, og 

er valgt på deres møde d. 13. september 2016.  

 
- Evaluering af Kongelundsfortets 100 års jubilæumsfejring er positiv. Kommunen arbejdere 

med disse erfaringer, videre sammen med sammen med DGI Storkøbenhavn om at udvikle 

stedet. 

  
- Åbningsplan Hollænderhallen er sendt til udvalget, som dog undrer sig over hvorfor de får 

den netop nu, og påpeger et par ikke udfyldte felter. Det vil være mere hensigtsmæssigt at 

modtage den i august umiddelbart inden den træder i kræft, så der er mulighed for at nå at 

påvirke den.  

 
- Pia indrykkede en annonce om Kulturministeriets folkeoplysningspulje til skoleaktivitet i 

Dragør Nyt og har en oplevelse af, at der kan være nogen foreninger, som har ansøgt den.  
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3. Ansøgning om at blive folkeoplysende forening 
 

Anbefaling 

Forvaltningen indstiller til godkendelse. 
 

 

Beslutning 

 

Godkendt. 

 

Der blev dog stillet spørgsmålstegn ved om en forening, kun for et køn, kan godkendes, 

når en folkeoplysende forening, skal være åben for alle, som tilslutter sig dens formål 

(åbenhedskriteriet, Folkeoplysningsloven § 4, stk. 3.6). 

 

Det kan en forening godt, som det f.eks. også er kendt fra De grønne pigespejdere. En 

forening, hvor medlemskab er betinget af køn, opfylder åbenhedskriteriet 

(Folkeoplysningsloven § 4, stk. 3.6), hvilket fremgår af Kommunernes Landsforenings 

kommenterede udgave af folkeoplysningsloven.  

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har modtaget en ansøgning, fra Dragør Sangforening, omkring 

godkendelse som folkeoplysende forening med folkeoplysende voksenundervisning, 

som foreningens hovedaktivitet. 

 

 

Bilag (Fortroligt materiale) 

Ansøgning fra Dragør Sangforening 

Love for Dragør Sangforening 

 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2016 
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4. Elektronisk system til tilskudsansøgninger 
 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at FOU tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning 

 

Udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Det ønskes dog at halinspektør Steen Jørgensen inviteres til at komme og fortælle om 

de konkrete planer for nyt bookingsystem.  

 

Derudover opfordres der til at alle systemer tjekkes godt igennem, evt. ved at bede et 

par foreninger, om at hjælpe administrationen, og gå det igennem sammen, så det bliver 

prøvet af og der kan rettes fejl, samtidig med at man gør det. 

  

Sagsfremstilling 

 

Hollænderhallen og Skole- og Kultur afdelingen arbejder på en ny elektronisk platform 

for halbookning og diverse ansøgninger forbundet med tilskud til foreninger.  

 

Derudover vil administrationen fremover opfordre foreninger til i højere grad at bruge 

”selvbetjeningsfunktionen” på Dragør kommunes hjemmeside i forbindelse 

ansøgninger. 

 

Formålet er at gøre det mere brugervenligt for borgerne, samt at sikre større enkelhed 

og kvalitetssikring i administrationen. 

 

Bilag 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2016 
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5. Tilskud til særlige formål 
 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at FOU drøfter ansøgningen og vurderer hvorvidt der kan 

ydes tilskud. 

  

Beslutning 

 

Udvalget beslutter at tildele Fægteforeningen Aramis de resterende 18.670 kr. i puljen. 

 

Beløbet gives med ønsket om at honorere opstarten af en ny forening, som har godt 

gang i sit børne- og ungearbejde. 

 

Sagsfremstilling 

 
Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra fægteforeningen Aramis - om støtte til diverse 

materialer, for i alt 64.000 kr. 

 

Puljen til særlige formål er i 2016 på samlet 64.000 kr., der indtil videre uddelt 45.330 kr., og 

tilbage er altså 18.670 kr. 

 

Puljen kan uddeles til godkendte folkeoplysende foreninger, til særlig formål der støtter 

foreningens aktiviteter, såsom anskaffelse af større materialer. 

 

Foreningen skal selv kunne stå for en medfinansiering på minimum 25 %. 

Folkeoplysningsudvalget kan vælge at give et tilskud til formålet eller finansiere de 

øvrige 75 %. 

 

Bilag 

Ansøgning fra fægteklubben Aramis 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2016 
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6. Sports- og kulturprisen – annoncering i Dragør Nyt 
 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at FOU godkender indlægget. 

  

Beslutning 

 

Indlægget godkendes. 

 

Udvalget ønsker at det fortsat indrykkes fire uger. Derudover aftales at indlægget opslås 

på kommunens hjemmeside, og at udvalgets medlemmer derfra kan hjælpe med at dele 

det via diverse elektroniske kanaler. (Eks. sociale medier eller foreningshjemmesider). 

 

Sagsfremstilling 

 
Administrationen plejer i Dragør Nyt at indrykke opslag om muligheden for at nominere en 

kandidat til årets Sports- og Kulturpris henholdsvis før og efter nytår. 

 

Derudover kan kommunens hjemmeside også bringe muligheden som en nyhed. 

 

Se forslag til opslag i bilag. 
 

Bilag 

Forslag til opslag om Sports- og kulturprisen. 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2016 

  



 

Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2016 side 7 

 

7. Mødekalender for 2017 
 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at FOU godkender mødekalenderen. 

  

Beslutning 

 

Forslaget til mødekalender er desværre lavet inden den politiske udvalgskalender er 

kommet ud, så der er en del datoer, der er nødt til at blive rykket, da de falder sammen 

med BFKU-møder, eller ligger meget tæt på kommunalvalget. 

 

Udvalget godkender følgende mødekalender for 2017: 

 

Onsdag d. 8. februar  

Mandag d. 3. april 

Onsdag d. 21. juni 

Mandag d. 21. august 

Onsdag d. 20. september 

Onsdag d. 13. december 

 

Sagsfremstilling 

  
Administration og formand har udarbejdet en mødekalender for 2017, med fem møder 

fordelt således:  

 

Onsdag d. 8. februar  

Onsdag d. 19. april 

Onsdag d. 21. juni 

Onsdag d. 16. august  

Onsdag d. 20. september 

Onsdag d. 22. november  

 

Bilag 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 23. november 2016 
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8. Eventuelt 
 

Oplæg om folkeoplysningsudvalgets rolle og muligheder 

 

Udvalget har tidligere ønsket sig et oplæg, 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. 

 

Det aftales at drøfte dette nærmere på næste møde d. 8. februar. 

 

 


