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1. FOU - Godkendelse af dagsorden den 22.08.2007.
Sagsnr.: 07/711
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-08-2007
Godkendt.
Afbud:
Keld Nielsen
Gert Rosenkrantz Fuglsang
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2. FOU - Efterretningssager 22.08.07.
Sagsnr.: 07/711
Resumé:
A. Aftenskolerne i Lejre Kommune meddeler, at de har dannet et netværk og fremsender
retningslinjer for Aftenskolernes Netværk i Lejre Kommune.
Bilag:
Aftenskolerne Netværk
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-08-2007
Til efterretning.
Afbud:
Keld Nielsen
Gert Rosenkrantz Fuglsang
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3. FOU - Ansøgning om godkendelse af Lyndby Kulturforening som frivillig folkeoplysende forening
Sagsnr.: 07/6497
Resumé:
Lyndby Kulturforening v/Jørgen Thygesen søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven.
Sagsfremstilling:
Det fremgår af foreningens ansøgning, at foreningen er etableret med henblik på at udvikle, understøtte og koordinere initiativer og aktiviteter inden for kulturelle områder såsom musik, billedkunst, kunsthåndværk, foredrag og optræden mv. Gennem foreningens
aktiviteter forventer de, at det sociale fællesskab bliver styrket.
Foreningen henvender sig til alle der kan tilslutte sig foreningens formål.
Foreningen har på nuværende tidspunkt 100 medlemmer.
Følgende forudsætninger skal opfyldes for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende
forening:
•
•
•
•

Foreningen skal bygge på et aktivt medlemsskab og bestå af mindst 5 betalende
medlemmer.
Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle og være hjemmehørende i
Lejre Kommune.
Den skal være demokratisk opbygget.
Foreningen skal have vedtægter hvoraf det fremgår: Formålet med foreningsdannelsen, hvordan bestyrelsen vælges, procedure ved vedtægtsændringer, hvem
der har tegningsretten, hvad der sker med foreningens overskud ved ophør samt
beskrivelse af regnskab og formueforhold.

Folkeoplysningsudvalget skal på baggrund af en samlet vurdering af oplysningerne tage
stilling til, om betingelserne er opfyldt og om foreningen har en sådan tilknytning til
kommunen, at den er hjemmehørende her.
Folkeoplysningsudvalget skal endvidere kategorisere foreningen med henblik på eventuel
tilskud efter principper i retningslinierne for aktivitetstilskud.
Udover godkendelse som frivillig folkeoplysende forening søger Kulturforeningen om et
starttilskud på 5.000 kr.
Foreningen agter endvidere at rejse midler via sponsorer.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at Kulturforeningen opfylder betingelserne for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening, samt at foreningen kategoriseres som "foreninger, kultur" med faktor 0,32.
Økonomi og finansiering:
Kulturforeningen søger om et starttilskud på 5.000 kr. da der er en del engangsudgifter
ved opstart af foreningen.
Administrationen oplyser, at der i budget 2007 for "Pulje til særlige formål" er 144.390
kr. Der er på nuværende tidspunkt brugt 0 kr., hvilket betyder, at der resterer 144.390
kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
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Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at Lyndby Kulturforening godkendes som frivillig folkeoplysende forening og kategoriseres som "foreninger, kultur"
2. at der bevilges starttilskud på 5.000 kr.

Bilag:
Ansøgning
Vedtægt
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-08-2007
Foreningen godkendes, herunder vedtægten med undtagelse af formuleringen i § 3, betingelsen om at bestyrelsen skal være bosat i Lyndby, som skal udelades. Foreningen
anmodes derfor om at ændre vedtægterne ved næste generalforsamling.
Ansøgningen om starttilskud på 5.000 kr. imødekommes, idet det forudsættes, at der aflægges regnskab for beløbets anvendelse.
Afbud:
Keld Nielsen
Gert Rosenkrantz Fuglsang
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4. FOU - Tilskud til interessegrupper for børn og unge i sæsonen 2007/08.
Sagsnr.: 07/7790
Resumé:
Lejreegnens Husholdningsforenings Aftenskole ansøger om tilskud til etablering af interessegrupper for børn og unge i sæsonen 2007/08.
Sagsfremstilling:
Aftenskolen ansøger i lighed med tidligere år om tilskud til afvikling af interessegrupper i
madlavning, tekstilværksted og porcelænsmaling. Aktiviteterne finder sted på Osted Skole, Allerslev Skole og Trællerupskolen.
I den netop afsluttede sæson har været afviklet 2 hold med omkring 30 elever.
Der ansøges om et tilskud svarende til 200 løntimer, som afvikles med 100 timer i perioden september til Jul og 100 timer i perioden januar til sommerferien.
Administrationens vurdering:
Opmærksomheden henledes på, at budgettet i forbindelse med udmøntning af besparelserne for 2007 er blevet nedsat med 4.425,- kr., hvilket svarer til 30 løntimer.
Da der i sidste halvdel af sæsonen 2006/07 er afviklet 108 timer anbefales det, at der for
den kommende sæson frigives midler svarende til 162 timer, fordelt på 77 timer for resten af 2007 og 85 timer i 2008.
Økonomi og finansiering:
Det samlede budget for 2007 udgør 25.600 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at der frigives 162 timer til formålet.

Bilag:
Oprettelse af interessegruppe for børn og unge
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-08-2007
Indstillingen tiltrædes.
Problematikken omkring bevilling af tilskud til interessegrupper tages op til drøftelse i
Udvalget snarest.
Afbud:
Keld Nielsen
Gert Rosenkrantz Fuglsang
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5. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Hvalsø IF Fodbold
Sagsnr.: 07/9478
Resumé:
Hvalsø IF Fodbold søger om tilskud fra pulje til særlige formål, da de har fået mindre aktivitetstilskud i år end tidligere år.
Sagsfremstilling:
Hvalsø IF Fodbold har ialt 475 medlemmer, hvoraf 337 er under 25 år. Hvalsø IF Fodbold
er den største fodboldklub i Lejre Kommune.
I 2006 modtog klubben 169.508 kr. i aktivitetstilskud og i 2007 115.881 kr., hvilket betyder et mindretilskud på 53.627 kr.
Klubben søger om tilskud på 60.000 kr. i 2007, 40.000 kr. i 2008 og 20.000 kr. i 2009.
Klubben gør opmærksom på, at de må nedsætte aktivitetsniveauet og i værste fald, bliver de nød til, at lukke for tilgang af medlemmer, hvis der ikke ydes ekstra tilskud.
I henhold til retningslinier for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, anvendes 8% af budgetbeløbet til en pulje til særlige formål, som kan søges af den enkelte
forening eller foreninger i fællesskab til:
•
•
•

Nye initiativer
Udviklingsarbejder for børn og unge
Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn berettiger til ekstra
støtte

Administrationens vurdering:
Administrationen anbefaler, at der bevilges tilskud fra pulje til særlige formål , da Hvalsø
IF Fodbold som følger af harmoniseringen af tilskudsregler er hårdt ramt.
Administrationen anbefaler, at der kun tages stilling til 2007, da fordelingen af aktivitetstilskud kan variere meget.
Økonomi og finansiering:
I 2006 modtog klubben 169.508 kr. og i 2007 115.881 kr., hvilket betyder et mindretilskud på 53.627 kr.
I ansøgningen skriver klubben, at de mister 71.781 kr. i tilskud. Klubben har udregnet
forskellen på baggrund af medlemstallet, hvor administrationen har beregnet forskellen i
det samlede tilskud.
Pulje til særlige formål udgør 144.390 kr.
Klubbens regnskab er vedlagt som bilag.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller,
1. at sagen drøftes.
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Bilag:
Ansøgning af den 05.07.2007
Regnskab
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-08-2007
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da Udvalget ved gennemgang af foreningens regnskab ikke finder, at foreningen er så hårdt ramt, at dens økonomiske grundlag som følge
af harmonisering af tilskudsreglerne er bragt i fare, jf. tilskudsprincipper i retningslinjer
for aktivitetstilskud.
Afbud:
Keld Nielsen
Gert Rosenkrantz Fuglsang
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6. FOU - Foreningsvedtægter
Sagsnr.: 07/1317
Resumé:
Gennemgang af de folkeoplysende foreningers vedtægter med henblik på at få sikkerhed
for, at foreningerne opfylder kravene til at modtage tilskud og/eller få stillet kommunale
lokaler til rådighed.
Efter aftale med formanden gennemgås et antal vedtægter ved hvert møde i Folkeoplysningsudvalget alt efter dagsordenvolumen i øvrigt.
Sagsfremstilling:
Der foreligger følgende vedtægter til gennemgang:
1.
2.
3.
4.

Vedtægt
Vedtægt
Vedtægt
Vedtægt
unge.

for
for
for
for

Osted Idrætsforening
Rytterforeningen Hvid
Såby Jiu-Jitsuklub
Foreningen Hvalsø Bio og Kulturhus, herunder filmklubben og børn og

Administrationens vurdering:
Ad 1. - 3. Administrationen har ingen bemærkninger.
Ad 4. Administrationen har følgende bemærkninger:
Filmklubben for børn og unge, der pt. modtager aktivitetstilskud og lokaletilskud, bør adskilles fra Foreningen Hvalsø Bio & Kulturhus, bl.a. fordi formålsparagraffens hovedvægt
skal signalere folkeoplysende virksomhed, aktiv deltagelse og forpligtende fællesskab.
Administrationen anbefaler, at der tages initiativ til en drøftelse med foreningens bestyrelse med henblik på at tilgodese filmklubben bedst muligt.
Økonomi og finansiering:
Ingen
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Bilag:
Osted IF
Rytterforeningen Hviid
Såby Jiu-Jitsuklub
Foreningen Hvalsø Bio & Kulturhus
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-08-2007
Vedtægterne for Osted Idrætsforening, Rytterforeningen Hvid og Såby Jiu-Jitsuklub tages
til efterretning.
Hvalsø Bio og Kulturhus indbydes til et møde med henblik på en drøftelse af vedtægter
m.m.
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7. FOU - Eventuelt 22.08.07
Sagsnr.: 07/377
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-08-2007
Der blev orienteret fra Temadagsgruppen.
Forslag om at indkalde nye foreninger til præsentation.
Afbud:
Keld Nielsen
Gert Rosenkrantz Fuglsang
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