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1. Orientering 

 
 

BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022 

Overførsel af overskydende midler: 

På mødet den 8. december anmodede udvalget om at få overført 

overskydende midler fra puljen til særlige formål og puljen til træner- 
/instruktøruddannelse fra 2021 til 2022. 

Der er ikke overførselsadgang på puljerne, så umiddelbart kan man ikke 

få midlerne overført, men økonomi er ved at undersøge om det alligevel 

er muligt at få dem overført. 

 

Orientering om kommende sag om anmodning fra 

Handicaprådet: 

Handicaprådet ønsker at udvalget kigger på muligheden for, at nedsætte 

deltagergebyret for pensionister, førtidspensionister og arbejdsløse ved 

deltagelse i aftenskolernes voksenundervisning. I den forbindelse har 

formanden Jeanet Barth anmodet om at få mulighed for at deltage i 

kommende møde for at belyse sagen yderligere. 

 

 
SAGSFREMSTILLING: 

 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022. 
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2. Konstituering af Folkeoplysningsudvalget 

 
 

RESUMÉ: 

Folkeoplysningsudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en ny 

formand og næstformand. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, 

 
At udvalget udpeger en formand. 

At udvalget udpeger en næstformand. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022 

Ad 1: Jerrik Walløe blev valgt. 

Ad 2: Torben Hoffeldt blev valgt 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand 

blandt medlemmerne ved det konstituerende møde. 

 

Det er formanden for folkeoplysningsudvalget der i dialog med 

administrationen fastsætter dagsorden for møderne. Formanden leder 

forhandlinger og afstemninger ved udvalgsmøderne. 

 

Der er i Dragør kommune tradition for, at valget af formand ledes af den 

person, der har siddet længest i udvalget. Da Peter Læssøe er det 

medlem, som har længst anciennitet, vil han lede valget af formanden. 

Valget af næstformanden, ledes af formanden. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022. 

 
BILAG: 
1 Åben folkeoplysningsudvalgets-vedtaegter.pdf 4843/22 



Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022 4 

 

 

 

3. Mødeplan 2022 

 
 

RESUMÉ: 

Folkeoplysningsudvalget præsenteres for udvalgets mødeplan for 2022. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022 

Taget til efterretning. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Folkeoplysningsudvalgets møder for 2022 blev fastlagt i december 2021. 

I planlægningen er der taget højde for, at møderne fortsat afholdes 

onsdag eftermiddag kl. 17.00 og at alle medlemmer af udvalget har lige 

adgang til møderne. 

 

Mødedatoer i 2022: 
 

Onsdag den 20. april kl. 17.00 

 

Onsdag den 24. august kl. 17.00 

 

Onsdag den 14. september kl. 17.00 

 

Onsdag den 7. december kl. 17.00 

 

Mødedatoerne er valgt efter hensyn til den politiske mødekalender, 

ansøgningsfrister til puljer samt høring til budget. Se vedlagte årshjul 

over udvalgets sager for 2022. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022. 

 
BILAG: 
1 Åben Århjul FOU 2022.pdf 40755/21 
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4. Udpegning af medlem til Brugerrådet i 
Hollænderhallen 

 
 

INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget udpeger et medlem til 

Brugerrådet i Hollænderhallen. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022 

Claes Blok Clevins blev valgt. 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Der skal vælges et medlem og en stedfortræder fra 

Folkeoplysningsudvalget til Hollænderhallens nye brugerråd. Medlemmet 

og stedfortræderen udpeges af Folkeoplysningsudvalget. Hvis flere 

ønsker at opstille, er der valg ved anonym afstemning. Valget afgøres 

ved simpelt flertal. 

 

FOU-medlemmet vil have stemmeret i Hollænderhallens Brugerråd, jf. 

Brugerrådets Vedtægter. Se vedlagte bilag. 

 
LOVE/REGLER: 

Af ”Styrelsesvedtægterne for Idrætshallernes Brugerråd” fremgår det, 

§1 stk. 2, at: 1 medlem med stemmeret vælges fra 

Folkeoplysningsudvalget. Se bilag. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022. 

 
BILAG: 
1 Åben Styrelsesvedtægt for idrætshallernes brugerråd 

2016.pdf 

1217/22 
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5. Orienteringssag: Oversigt over lokaletilskud 
2021. 

 
 

RESUMÉ: 

Folkeoplysningsudvalget orienteres om fordelingen af lokaletilskud 2021. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022 

Taget til efterretning. 

 

Udvalget ønsker at sagen tages op som en orienteringssag på næste 

møde, med yderligere begrundelse samt øvrig information om hvordan 

det kan lade sig gøre for boldklubben, at modtage tilskud til udskiftning 

af fyret. 

 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Udvalget besluttede på mødet den 12. december 2018, at udvalget 

fremadrettet modtager en status på fordelingen af lokaletilskud. 

 

Grundet etablering af nyt fyr i Dragør Boldklub klubhus, har der været 

et overforbrug på udgifter til lokaletilskud for 2021. Administrationen 

har på baggrund af oplysninger fra boldklubben vurderet, at udgiften til 

udskiftning af fyr har været nødvendig, og derfor kategoriseres som en 

vedligeholdelsesudgift jf. folkeoplysningsloven. 

 

Administrationen har ydermere undersøgt mulighederne for at nedsætte 

tilskuddet: 

 

Jf. § 26. stk. 1. kan Kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, jf. § 25, 

hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke 

står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, 

herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt. 

 

Da Dragør Boldklub er en af de foreninger i Dragør med flest 

medlemmer u. 25 år, vurderer forvaltningen ikke, at man kan finde 

nogen objektiv grund til at nedsætte tilskuddet. Det er derfor besluttet 

at udbetale hele beløbet til Dragør Boldklub. 

 

Vedhæftet er en oversigt, som viser fordelingen af lokaletilskud for 

2021. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022. 
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BILAG: 
1 Åben Oversigt over fordeling af lokaletilskud 2021.pdf 1319/22 
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6. Oversigt over fordeling af tilskud i 2021 

 
 

RESUMÉ: 

Udvalget præsenteres for en samlet oversigt over tildelte tilskud i 2021. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022 

Taget til efterretning. 

 

Udvalget ønsker at få en orienteringssag med på næste møde, som 

forklarer principperne for puljen til særlige formål og puljen til træner- 

/lederuddannelse samt med regler for beregning af tilskud på 

folkeoplysningsområdet. 

 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Folkeoplysningsudvalget præsenteres her for en samlet oversigt over 

fordelingen af tilskud til Dragør Kommunes folkeoplysende foreninger i 

2021. 

 

Den samlede oversigt for fordeling af tilskud er vedlagt som bilag. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022. 

 
BILAG: 
1 Åben Fordeling af midler til folkeoplysende foreninger 

2021.pdf 

1335/22 
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7. FitForKids - ansøgning om at blive godkendt som 
folkeoplysende forening 

 
 

RESUMÉ: 

Udvalget skal tage stilling til om man vil godkende den frivillige forening 

FitForKids, som folkeoplysende forening i Dragør Kommune. 

 
INDSTILLING: 

Administrationen indstiller, at udvalget godkender FitForKids, der ikke er 

hjemmehørende i Dragør Kommune, som folkeoplysende forening i 

Dragør Kommune jf. § 5 stk.7., med henblik på at foreningen kan få 

anvist lokaler, så de kan udbyde lokale FitForKids hold til børn og deres 

familier bosat i kommunen. 

 
BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022 

Afslag. 

 

Udvalget vil gøre deres bedste for at tilbyde lokaler til foreningen. Hvis 

foreningen etablere sig i Dragør med hjemsted i Kommunen og en lokal 

bestyrelse, er de velkomne til at sende en ansøgning igen på et senere 

tidspunkt. 

 

 
SAGSFREMSTILLING: 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra foreningen FitForKids 

om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Dragør Kommune, 

med et ønske om at få tildelt lokaler til folkeoplysende virksomhed. 

 

Foreningens formål er at give overvægtige og/eller træningsuvante børn 

i alderen 7-15 år og deres familier muligheden for, at blive en del af et 

aktivt fællesskab på et lokalt FitForKids-hold. FitforKids er en frivillig 

forening, der er forankret i Københavns Kommune men pt. driver 35 

børnevægttabshold i 25 kommuner med 210 frivillige som instruktører 

og kostvejledere. Holdene har en årlig kapacitet på 1000 familier. 

Foreningens aktiviteter hører under frivilligt folkeoplysende 

foreningsarbejde jf. folkeoplysningslovens kapitel 5. 

 

FitforKids’ program består af fem komponenter: 1. Kostvejledning i 

hjemmet, 2. Træning to gange om ugen for både børn og forældre på en 

lokal skole 3. Forældrecoaching 4. Motivations-program med bl.a. 

diplomer, pokaler og T-shirts og 5. Sociale events, som madlavnings- 

aftener og deltagelse i lokale motionsløb. Børn ml. 7-15 år rekrutteres til 

FitforKids-holdene gennem sundhedsplejen eller via skolernes intranet 

og tilbuddet er 100% gratis for alle familier. Der er plads til 35 børn og 

deres familier på holdet. 

Foreningen har fået bevilget § 18 midler af Dragør Kommune til støtte af 

holdene. 

 

Administrationen har gennemgået ansøgningen og vurdere af 

foreningens form og formål, lever op til kravene for og definitionen af en 
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folkeoplysende forening, med fravigelse af kravet om at være 

hjemmehørende i kommunen samt deltagerbetaling. 

 

Administrationen anbefaler, at FitForKids godkendes som folkeoplysende 

forening jf. § 5 stk.7.: Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde 

tilskud og anvise ledige lokaler til en forening, der ikke er 

hjemmehørende i kommunen, samt § 14 stk. 2.: Kommunalbestyrelsen 

kan, hvor særlige tilfælde gør sig gældende, beslutte at fravige kravet 

om deltagerbetaling. 

 

Vedlagt som bilag er: 

 

- Ansøgning 

- Foreningens vedtægter 
- Referat fra stiftende generalforsamling 

- Erklæring om indhentelse af børneattest 

 
Krav til folkeoplysende foreninger 

For at blive godkendt som folkeoplysende forening skal man leve op til 

de opstillede krav i Folkeoplysningsloven, særligt i §1, §4, §5 og §14. 

 

Dette betyder bl.a. at foreningen skal: 

 

- Bedrive fri folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab 

og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 

- Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår 

af vedtægten. 
- Tilbyde folkeoplysende virksomhed. 

- Have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud og anviste 

lokaler, samt regnskab og dokumentation for virksomheden. 
- Være demokratisk opbygget. 

- Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende 

medlemmer. 

- Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig 

foreningens formål. 
- Være hjemmehørende i Dragør Kommune. 

- Have virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 

- Hvert år underskrive en erklæring om indhentelse af børneattest. 

 
Ved folkeoplysende foreningsarbejde forstås: 

- At det med udgangspunkt i aktiviteten – og det forpligtende 

fællesskab omkring denne, at demokratiforståelse og aktivt 

medborgerskab fremmes. 

- Idræt og idébestemt, samfundsengagerende børne- og 

ungdomsarbejde, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling. 

 

 
LOVE/REGLER: 

Folkeoplysningsloven. 

 

Dragør Kommunes retningslinjer for at blive godkendt som 

folkeoplysende forening. 
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RELATION TIL POLITIKKER: 

Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik. 

 
BESLUTNINGSPROCES: 

Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022. 

 
BILAG: 
1 Åben Foreningens vedtægter_Apr2020 underskrevet.pdf 4529/22 

2 Åben Kvittering - Godkendelse som folkeoplysende 
fo ... PDF 

4530/22 

3 Åben FitforKids Dragør - Stiftende Generalforsamling 
.pdf 

4820/22 

4 Åben Erklæring om indhentelse af børneattest.pdf 4886/22 

5 Åben Regler for godkendelse som folkeoplysende 

forening.pdf 
4909/22 

6 Åben Folkeoplysende foreningsarbejde regler for 

tilskud.pdf 

4910/22 



Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022 12 

 

 

 

8. Eventuelt 



Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022 13 

 

 

 

Bilagsoversigt 

 
2. Konstituering af Folkeoplysningsudvalget 

 1. folkeoplysningsudvalgets-vedtaegter.pdf (4843/22) 

 
3. Mødeplan 2022 

 1. Århjul FOU 2022.pdf (40755/21) 

 
4. Udpegning af medlem til Brugerrådet i Hollænderhallen 

 1. Styrelsesvedtægt for idrætshallernes brugerråd 2016.pdf 

(1217/22) 

 
5. Orienteringssag: Oversigt over lokaletilskud 2021. 

 1. Oversigt over fordeling af lokaletilskud 2021.pdf (1319/22) 

 
6. Oversigt over fordeling af tilskud i 2021 

 1. Fordeling af midler til folkeoplysende foreninger 2021.pdf 

(1335/22) 

 
7. FitForKids - ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende 

forening 

 1. Foreningens vedtægter_Apr2020 underskrevet.pdf (4529/22) 

2. Kvittering - Godkendelse som folkeoplysende fo ... PDF (4530/22) 

3. FitforKids Dragør - Stiftende Generalforsamling .pdf (4820/22) 

4. Erklæring om indhentelse af børneattest.pdf (4886/22) 

5. Regler for godkendelse som folkeoplysende forening.pdf 

(4909/22) 

6. Folkeoplysende foreningsarbejde regler for tilskud.pdf (4910/22) 



Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022 14 

 

 

 



Folkeoplysningsudvalget den 8. februar 2022 15 

 

 

 
 

Underskriftsside   

Claes Blok Clevin  Jerrik Walløe 

 
 

Jutta Hørlyck 

 
 

Lisbeth Dam Larsen ((A)) 

 
 

Mikkel Lindskov 

 
 

Morten Jensen 

 
 

Morten Juel Hansen 

 
 

Peter Læssøe ((T)) 

 
 

Renee Schwaner 

 
 

Theis Guldbech ((C) ) 

 
 

Tom Nielsen 

 
 

Tonny Bengtsson 

 
 

Torben Hoffeldt 
 

 


	Indholdsfortegnelse
	1. Orientering
	BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022
	Overførsel af overskydende midler:
	Orientering om kommende sag om anmodning fra Handicaprådet:
	SAGSFREMSTILLING:
	BESLUTNINGSPROCES:

	2. Konstituering af Folkeoplysningsudvalget
	RESUMÉ:
	INDSTILLING:
	BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022
	SAGSFREMSTILLING:
	BESLUTNINGSPROCES:
	BILAG:

	3. Mødeplan 2022
	RESUMÉ:
	INDSTILLING:
	BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022
	SAGSFREMSTILLING:
	BESLUTNINGSPROCES:
	BILAG:

	4. Udpegning af medlem til Brugerrådet i Hollænderhallen
	INDSTILLING:
	BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022
	SAGSFREMSTILLING:
	LOVE/REGLER:
	BESLUTNINGSPROCES:
	BILAG:

	5. Orienteringssag: Oversigt over lokaletilskud 2021.
	RESUMÉ:
	INDSTILLING:
	BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022
	SAGSFREMSTILLING:
	BESLUTNINGSPROCES:
	BILAG:

	6. Oversigt over fordeling af tilskud i 2021
	RESUMÉ:
	INDSTILLING:
	BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022
	SAGSFREMSTILLING:
	BESLUTNINGSPROCES:
	BILAG:

	7. FitForKids - ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende forening
	RESUMÉ:
	INDSTILLING:
	BESLUTNING: FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 08-02-2022
	SAGSFREMSTILLING:
	Krav til folkeoplysende foreninger
	LOVE/REGLER:
	RELATION TIL POLITIKKER:
	BESLUTNINGSPROCES:
	BILAG:

	8. Eventuelt
	Bilagsoversigt

