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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

 

 

 

2. Meddelelser 
- Nyt fra de politiske udvalg 

o Reviderede retningslinjer er godkendt af BFKU og KB, og lagt på hjemmeside. 

o Sejlklubbens ansøgning er behandlet af BFKU, og fik fri havneleje, samt 

engangsbeløb på 25.000 kr. Henvises derudover til FOU’s puljer. 

 

- Afholdelse af Sports- og Kulturprisen 

o Fint arrangement, kajakklubben blev glade og har allerede lagt billeder på deres 

hjemmeside. 
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3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån af Hollænder- og 

Kongelundshallen 
 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at  

1. FOU tager oversigten over sæsonudlån til efterretning 

2. FOU godkender banefordelingen 

3. FOU drøfter en eventuel revision af fordelingsprincipper 

 

Beslutning 

 

Ad. 1  Taget til efterretning 

 

Ad. 2  Godkendt, dog med den ændring at Tændhætten bibeholder to timer i 

Hollænderhallen mandag til badminton, det første år af den nye banefordelingen, 

hvorefter det evalueres, hvorvidt der fortsat er relativ lav belægningsgrad, og om 

banerne er bedre udnyttet som mulige for fri booking.  

 

Ad. 3  Udvalget finder det relevant at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på 

revision af fordelingsreglerne, så de i højere grad understøtter nuværende praksis, og 

sikrer en rimelig fordeling af faciliteter ud fra fælles besluttede og gennemsigtige 

principper. 

 

Arbejdsgruppen skal gerne bestå af halinspektøren, medlemmer fra FOU samt andre 

interessenter blandt brugerne af kommunes idrætsfaciliteter. 

 

Proces, eventuelt kommissorium og nedsættelse af arbejdsgruppe drøftes på FOU’s 

næste møde d. 21. juni 2017. 

 

 

Sagsfremstilling 

 
1. Halinspektøren har udarbejdet en oversigt over sæsonudlån for Hollænderhallen og 

Kongelundshallen som fremlægges FOU til orientering. 

 

2. I henhold til gældende retningslinjer for udlån af Hollænder- og Kongelundshallen samt 

skolernes gymnastiksale udarbejder halinspektøren et forslag til ny banefordeling, der er 

tilpasset foreningernes samlede behov og ønsker i videst muligt omfang. 

 

Halinspektøren har holdt dialogmøde med foreningerne den 6. marts 2017. I bilaget ”Til 

FOU 2017 2019 fordeling” redegør halinspektøren for overvejelser, der er gjort ifb. med 

at imødekomme eller ikke imødekomme ændringsforslag fra foreningerne . 

 

Det skal bemærkes at fordelingen af skolernes gymnastiksale er med forbehold for 

ændringer ifm. skolernes skemalægning, samt at weekendplanen som endnu ikke er 

færdiglagt ikke skal godkendes af FOU. 

 

Halinspektøren vil forelægge og kommentere den færdige fordelingsplan på mødet.  
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3. Halinspektøren indstiller i bilaget ”Til FOU 2017 2019 fordeling” at FOU drøfter, 

hvorvidt der er behov for en revision af fordelingsprincipperne og henviser bl.a. til 

Hollænderhallens brugerråds pointer i bilaget ”Anbefaling fra HH brugerråd 2017-19” 

 

Bilag 

Til FOU 2017 2019 fordeling 

Årsplan idrætshal 2017-2019 slut 

Årsplan Dansesal 2017-2010 slut 

Fodboldbaner 2017-2019 

Årsplan Glassalen 2017-2019 slut 

Årsplan KH 2017-2019 slut 

Årsplan Pusterum 2017-2019 slut 

Skole gym 2017-2018 slut 

Statistik 2015 2016 alle 

Anbefaling fra HH brugerråd 2017-19 

Beregn skema fordelingsplan 2017 2019 Fodboldbaner 

Høringssvar klubber og foreninger FOU 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 3. april 2017 
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4. Pulje til særlige formål 
 

Anbefaling 

Administrationen anbefaler at 

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

Beslutning 

 

Ad. 1 Udvalget beslutter følgende: 

 

Ansøgningen fra Dragør Boldklubs forældreforening kan ikke imødekommes, da puljen 

kun kan gå til godkendte folkeoplysende foreninger, hvilket forældreforeningen ikke er. 

Administrationen underetter foreningen. 

 

Udvalget er venligt stemt overfor ansøgningen fra Dragør sangforening, men ønsker 

en præcisering af hvad de 5000 kr. går til, eksempelvis via et overslag på deres 

jubilæumsudgifter. Administration anmoder om foreningen om dette og 

ansøgningen genbehandles d. 21. juni. 

 

Ansøgningen fra Fægteklubben Aramis imødekommes med 10.000 kr. til indkøb af 

pist. Administrationen underetter foreningen. 

 

Ansøgningen fra Blushøj Spejderne imødeskommes med 6000 kr., svarende til 75 % 

af udgiften, til indkøb af mastesejl. Administrationen underetter foreningen. 
 

 

Sagsfremstilling 

1.  
Forvaltningen har modtaget fire ansøgninger fra følgende foreninger om støtte: 

 

- Dragør Boldklubs forældreforening – til 10 fods container  

 

- Dragør sangforening - 5000 kr. til afholdelse af jubilæum 

 

- Fægteklubben Aramis - 31.030 kr. til indkøb af pist  

 

- Blushøj Spejderne - 8000 kr. til indkøb af mastesejl. 

 

 

Det skal bemærkes at Dragør Boldklubs forældreforening ikke er en 

godkendt folkeoplysende forening. 

 

Puljen til særlige formål er i 2017 på samlet ca. 66.351 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 %. 
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Bilag 
Ansøgninger 

 
Forventet beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 3. april 2017 
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5. Arrangement for foreninger og frivillige 
 

Anbefaling 

Administration anbefaler at 
1. FOU beslutter en dato for arrangementet 

2. FOU godkender udkast til invitationen 

 

Beslutning 

 

Ad. 1 Udvalget beslutter at afholde arrangementet i uge 43, helst onsdag den 25. 

oktober, alternativt tirsdag den 24. oktober eller uge 44. Administrationen undersøger 

om oplægsholderen kan disse datoer. 

 

Ad. 2. Godkendt, med ændret dato og den ændring at det fremgår at det er 

Folkeoplysningsudvalget der inviterer. 

 

Sagsfremstilling 

 
1. Udvalget har besluttet at afholde et arrangement med oplæg om foreninger og 

frivillighed ved Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne, som skulle afholdes 

enten i foråret eller efteråret 2017. 

 

Formandskabet har indstillet til administrationen at arrangementet afholdes i 

september 2017. 

 
2. Administrationen har udarbejdet en invitation, der kan fremsendes til foreninger og 

frivillige i kommunen.  

 

Bilag 

Invitation til inspirationsaften 

 

Beslutningsproces 

Folkeoplysningsudvalget den 3. april 2017 
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6. Eventuelt 
 

- Administrationen er ved at gøre klar til foreningsbesøg, og glæder sig til at møde de 

forskellige foreninger og se hvad de gerne vil vise frem. 

 
- Der er vedtaget ændringer ift. folkeoplysningsloven, som blandt andet betyder at 

regnskaber indsendt i forbindelse med tilskud til foreningerne skal offentliggørelse. 

Derudover vil administrationen have skærpet øje på foreningernes vedtægter.  

 

Administrationen arbejder på at redegøre for dette i retningslinjer for folkeoplysende 

virksomhed, og vil forelægge udkast til udvalget ved kommende møde. 


