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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordnen blev godkendt. 

 

 

2. Meddelelser 
   

2.1 Kultur og fritidspolitik 

Der skal udvikles en ny Kultur- og fritidspolitik. Det forventes at blive i løbet af efteråret 

2016. 

 

2.2 Kommunens puljer til kultur og markedsføring 

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar besluttet en ny struktur for markedsførings- og 

kulturpulje, således at:  

- Den fremtidige markedsføringspulje udelukkende bruges til 

markedsføringsaktiviter, mens aktiviteter samles under kulturpulje, der omdøbes til 

kultur- og eventpuljen 

- Der sker en omfordeling af midlerne, således at markedsføringspuljen fremover er 

på 70.000 kr., mens kultur- og eventpuljen er på 154.805 kr. 

- Der gives en tillægsbevilling til sektor 04 Kultur og Fritid på 43.269 kr. og ligeledes 

en tillægsbevilling til sektor 09 Forvaltning på 43.269 kr. 

 

Hermed er markedsføringsgruppen også nedlagt. Ansøgninger til puljerne behandles af 

hhv. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget – og By-, Erhvervs- og Planudvalget. 

 

2.3 Fritidspas 

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har den 13. januar besluttet at arbejde videre med 

indførslen af et fritidspas, som muliggør at børn fra familier med lav årlig indkomst kan få 

betalt deltagelse i en fritidsaktivitet i en fastlagt periode, med en maximalt beløb på 1000 

kr. 

 

Folkeoplysningsudvalget (FOU) påpeger at de gerne vil byde ind ift. hvordan en sådan 

ordning kan blive mest hensigtsmæssig for børn og foreninger.  FOU vil gerne præsenteres 

for ordningen, når den er endeligt besluttet. 

 

2.4 Fejring af Kongelundsfortet 

Lokalarkivet og Ungdomsskolen vil gerne arrangere en fejring af Kongelundsfortets 100 

års fødselsdag, med temaet ”Fort i bevægelse”. De samarbejder bl.a. med museet og DGI. 

Lokale foreninger vil blive orienteret og er velkomne hvis de har lyst til at byde ind i det. 

 

2.5 Ungdomsråd 

Der er brug for flere medlemmer af Dragør Ungdomsråd. Der er delt flyer ud på skolerne 

og disse er også sendt til foreningerne. 

 

2.6 Åben skole 

Det drøftes hvordan det går med at foreninger og frivillige byder ind i den åbne skole. 

 

FOU giver udtryk for at de foreninger, som byder sig til, gør det fordi de har lyst – det 

kommer nede fra. Derudover giver FOU udtryk for at der skal følge ressourcer med. 
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Pt. er det sådan at foreninger frit kan lægge tilbud op på platformen 

www.skolenivirkeligheden.dk, og her kan tilkendegive hvis de ønsker betaling for deres 

tilbud. Skolerne kan så vælge om de vil bruge midler fra deres reformpulje til disse tilbud. 

 

FOU drøfter at lave en indstilling i forbindelse med budgetforhandlinger – og evt. allerede 

nævne det på borgermøde om budget i uge 16. 

 

2.7 Sports- og kulturprisen 

FOU giver udtryk for at det var en hyggelig og festlig aften, og notere at der er kommet en 

fin artikel om uddelingen i Dragør Nyt. 
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3. Sports- og Kulturpris  
 

Anbefaling 

1. Forvaltningen anbefaler at udvalget drøfter de nuværende regler og evt. revidering. 

 

2. Forvaltningen anbefaler at udvalget drøfter hvorvidt der evt. skal være en fast 

fordeling mellem sports- og kulturområdet. 
 

 

Beslutning 

 

Ad. 1 

Reglerne tages til efterretning. Der ønskes ikke revidering. 

 

FOU ønsker dog at der fremadrettet fremsendes en liste over tidligere modtager, som 

bilag når det drøftes hvem, der skal modtage prisen. (En sådan skulle allerede findes). 

 

Derudover fremsættes ønske om et generelt årshjul, for FOU’s arbejde, så man kan 

hjælpe hinanden til at huske på deadlines osv.  

 

Ad. 2 

FOU vurderer at der fortsat skal uddeles en enkelt Sport- og kulturpris om året, og at 

det er fint med en hensigt om at den skiftevis uddeles til hhv. en sports- eller 

kulturpersonlighed. Det må dog afhænge af feltet af opstillede kandidater, og ikke 

nødvendigvis være hvert andet år det ene, og hver andet år det andet. Det vil være 

urimeligt for de opstillede kandidater, hvis de fravælges alene på baggrund af hvilken 

kategori de tilhører.  

 

 

Sagsfremstilling 

 

Ad. 1. I forbindelse med udvælgelse af prismodtager af dette års pris, blev der spurgt 

ind til de gældende regler for opstilling, eksempelvis hvorvidt udvalgets medlemmer 

kan opstille kandidater på mødet for afgørelsen. 

 

Reglerne er vedhæftet som bilag.  

 

Ad. 2. På forrige møde var et ønske om at udvalget drøftede muligheden for at der blev 

indført en fast regel om at Sports- og kulturprisen skal fordeles skiftevis mellem en 

sports-kandidat og en kultur-kandidat, eller om der evt. kan uddeles to priser hver gang, 

en til hvert område. 

 

Bilag 

Gældende regler for Sports- og kulturprisen 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 13. april 2016 
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4. Banefordeling for 2016-2017 samt sæsonudlån af 

Hollænder-/Kongelundshallen 
 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler at 
1. FOU tager ændringer i sæsonudlån og banefordelingen til efterretning. 
 

 

Beslutning 

FOU giver udtryk for at de er imponerede over hvor godt det går op. Men de 

ønsker at få uddybet hvilke ændringer, der er foretaget, selvom det er 

småændringer – særligt for at være orienteret om evt. problematikker bag. 

 

Tidligere år har halinspektør Steen Jørgensen at være med og præsentere det 

på mødet. Administrationen beder Steen lave en kort skriftlig redegørelse for 

ændringerne, som kan fremsendes med referatet.  

 

Spg. kan det lade sig gøre at spontant låne bane, hvis der er ledigt.  

 

 

Sagsfremstilling 

Ad. 1.  
Den nuværende fordelingsplan for sæsonudlån og banefordelingen er udarbejdet for to år: 

2015-2017, og godkendt af FOU i april 2015. Halinspektøren har foretaget ændringer på 

baggrund af ansøgninger om mindre tilretninger af nuværende fast udlån for perioden 2015-

2017, nye tider (hvor der var ledigt), weekendudlån for den kommende sæson 2016/2017 og 

sommerudlån 2016. 

 

Udover ændringer som er kommet direkte på foranledning af den/de enkelte klubber har der 

ikke været behov for ændringer.  

 

Bilag 
Årsplaner for udlån vedlagt  

 
Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 13. april 2016 
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5. Pulje til særlige formål 
 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler at 

1. FOU drøfter indkomne ansøgninger og afgør hvilke der skal have midler bevilliget. 
 

Beslutning 

FOU besluttede at uddele 30.000 kr. fra puljen, fordelt på følgende ansøgere: 

 

- Dragør Sejlklub bevilliges 5000 kr. til indkøb af elmotorer. 

 

- Dragør kajakklub bevilliges 15.000 kr. til det foreningen måtte ønske blandt de ønsker 

der er fremsendt i ansøgningen - og ønskes stort tillykke med deres 100 års jubilæum. 

 

- Dragør Tennis bevilliges 10.000 kr. til indkøb af boldmaskiner. Der gøres opmærksom 

på at bevillingen ikke kan gå til ture, som støttes via det kommunale aktivitetstilskud. 

 

Ansøgningen fra Dragør Qigong Forening imødekommes ikke, da FOU vurdere at indkøb af 

beach flag og roll ups, ikke direkte støtter op om selve foreningens aktivitet men i højere grad 

kan karakteriseres som markedsføring, hvorfor der henvises til at Dragør Qigong Forening 

ansøger kommunens markedsføringspulje. 

 

Administrationen orientere foreningerne og de bevilligede beløb udbetales, når de respektive 

regninger er sendt til administrationen. 

 

FOU vurdere at det havde haft en god virkning at bringe information om puljen i Dragør Nyt 

forud for deadline og ønsker et punkt på FOU-mødet i august om at lave endnu et indlæg. 

 

Sagsfremstilling 

Ad. 1.  

Forvaltningen har modtaget fem ansøgninger fra fire foreninger om støtte til følgende: 

- Dragør Sejlklub – Elmotorer (9.500 kr.) 

- Dragør Qigong Forening – Beach flag og roll up (3.000 kr.) 

- Dragør Kajakklub – Motor til følgebåd, Telte, Udstyr til orienteringsløb, Ro-

log, Stævneur , redningsveste (74.000 kr.) 

- Dragør Tennis – Ungdomskamp og Boldmaskiner (39.000 kr.) 

 

Puljen til særlige formål er i 2016 på samlet 64.000 kr., der 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 tilskud til formålet eller finansiere de 

øvrige 75%. 
 

Bilag 
Ansøgninger 

 
Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 13. april 2016 
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6. Hvad betyder aktivt medborgerskab for folkeoplysningsområdet og 

hvad betyder folkeoplysningsområdet for aktivt medborgerskab – v. 

Kenneth Kristensen, Kommunaldirektør 
 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde med aktivt medborgerskab, og lavet en 

medborgerskabspolitik. Kommunaldirektør Kenneth Kristensen besøgte Folkeoplysningsudvalget 

med et oplæg til en snak om hvordan dette emne kan hænge sammen med det folkeoplysende 

arbejde. Temaerne for oplægget kan se i vedlagte slides.  

 

FOU kvitterede for besøget og bidrog til snakken med overvejelser omkring mulighed for at dele 

ressourcer, som lokaler, diverse materialer og frivillige kræfter, samt at det er vigtigt at sikre at det 

frivillige liv, ikke bliver gjort ”professionelt”. Herudover blev det nævnt, at man som 

folkeoplysningsudvalg generelt er optaget af hele fritidsområdet – og at FOU også kunne have 

været inddraget i det endelige arbejde med kommunens medborgerskabspolitik. 

 

Slutteligt drøftede FOU muligheden for at bidrage til afholdelsen af frivillig fredag i september. 

Her var der blandede holdninger. Nogen mente at det var en dårlig ide, andre at det ville være mere 

en ”opgave” for de frivillige end en fejring af dem – og andre igen at det kunne være fint at gå 

foran i arbejdet, men at det var svært at finde tiden til det.  

 

Bilag: Slides om medborgerskab 

 

7. Udvikling af Folkeoplysningsudvalget 
 

Anbefaling 

Forvaltningen anbefaler at 

1. FOU giver input til kommende udviklingsarbejde 
 

 

Beslutning 

FOU-medlemmerne drøfter hvad der egentlig er opgaven og hvilke udvikling 

der er behov for. 

 

Blandt andet blev følgende nævnt: 

- Definition af folkeoplysningsudvalgets opgave 

- Folkeoplysningsudvalgets høringsberettigelse: Hvordan sikres det at 

folkeoplysningsudvalget selv kommer mere på banen, og at politikere 

og administration husker at høre folkeoplysningsudvalget? 

- Udvikling af ny kultur- og fritidspolitik 

- Den eksisterende folkeoplysningspolitik – hvordan implementeres 

denne? 

- Kommunikation til og fra foreninger, eksempelvis formidling af 

muligheder eller fælles kurser/arrangementer 

- Overblik over hvilke emner der er relevante at FOU forholder sig til, 

eksempelvis nævnes grønne områder og svømmehal 

 

For at komme videre i drøftelsen af ovenstående, besluttes det at invitere en oplægsholder fra 

Dansk Folkeoplysnings Sammenslutning. Administrationen og formanden arrangere dette til 

næste møde, såfremt det er muligt. 

 

Sagsfremstilling 
Ad. 1.  
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På forrige møde blev talt om hvad der er formålet med folkeoplysningsudvalget og hvilke tiltag 

der eventuelt kunne være med til at skabe udvikling på området. 

 

 

Bilag 
Ingen 

 
Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 13. april 2016 
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8. Mødekalender for 2016 
 

Administrationen foreslog mødedatoer for resten af året.  

 

Onsdag den 8. juni var foreslået, men samme dag er der møde i Børne-, Fritids- og 

Kulturudvalget og blev derfor rykket til 22. juni. 

 

Mødekalenderen er altså som følger: 

Onsdag den 22. juni 

Onsdag den 17. august 

Onsdag den 21. september 

Onsdag den 23. november 

 

 

9. Eventuelt 
 

9.1 FOU’s medlemmer 

Der er et par medlemmer vi har savnet til flere møder. Formanden følger op.  

 

9.2 Punkter til fremtidige møder 

Der er følgende forslag om punkter til fremtidige møder:  
- Oplæg til ny folkeoplysningspolitik, udløber i år… 

- Årshjul 

- Oplæg fra Dansk Folkeoplysnings Sammenslutning  

- Dragør vandaktivitet 

- Samarbejde mellem foreninger og skoler 

 

Formanden og adminstrationen tager dem med i planlægningen af de kommende møder. 
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