Referat fra møde i
Folkeoplysningsudvalget
onsdag den 18. november 2009
Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Udvalget var ikke beslutningsdygtigt, men der blev truffet en formandsbeslutning i pkt. 2, 4 og 5.
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1. FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 08/28292

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-11-2009
Udvalget var ikke beslutningsdygtigt på mødet og der blev derfor ikke truffet en beslutning.
Afbud:
Jette Pekilidi
Annette Vallø Christensen
Knud Mortensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
Ove Anderson
Gitte Ketelsen
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2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Hvalsø Alternativ Forening
Sagsnr.: 09/19793
Resumé:
Hvalsø Alternativ Forening fremsender ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Folkeoplysningsudvalget behandlede ansøgningen den 21. oktober 2009, og besluttede at invitere Hvalsø Alternativ Forening til det næste møde, med henblik på at redegøre
for foreningens formål.
Hvalsø Alternativ Forening er inviteret til kl. 19.00.
Sagsfremstilling:
Af Hvalsø Alternativ Forenings vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:



at udbrede kendskabet til mangfoldigheden i et alternativt liv og selvudvikling, via
kurser, foredrag og workshops.
at inspirere og støtte andre i deres selvudviklingsproces, og derfor tilbyder foreningen åbne aktiviteter af oplysende og undervisningsmæssig karakter, - således
at harmoni, tolerance og ansvarlighed bliver en større del af eget liv både i foreningen og i samfundet.

Foreningen ønsker at benytte kommunale lokaler til aktiviteten.
Følgende forudsætninger skal opfyldes for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende
forening:





Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og bestå af mindst 5 betalende
medlemmer.
Foreningen skal som hovedreglen være åben for alle og være hjemmehørende i
Lejre Kommune.
Foreningen 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 for
foreningen samt beskrivelse af formue og regnskabsforhold.

Folkeoplysningsudvalget skal på baggrunde 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 retningslinjer for aktivitetstilskud.
Bilag: Foreningens vedtægter og ansøgningen kan ses i bilag fra mødet den 21. oktober
2009.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at der i vedtægterne bør præciseres hvad midlerne går til ved
evt. ophør af foreningen.
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Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at Hvalsø Alternativ Forening kan godkendes
som frivillig folkeoplysende forening, skal foreningen kategoriseres under "forening - kultur" med faktor 0,32.
Økonomi og finansiering:
Ingen.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-11-2009
Da Folkeoplysningsudvalget ikke var beslutningsdygtigt traf formanden beslutning i sagen.
På baggrund af et møde med repræsentanter for Hvalsø Alternative Forening godkendes
foreningen som frivillig folkeoplysende forening, dog med følgende bemærkning til vedtægtens sidste paragraf vedrørende foreningens eventuelle ophør. Det fremgår af vedtægten, at eventuelt overskud ved ophør anvendes til almennyttige formål efter bestyrelsens nærmere beslutning. Ordet "bestyrelsens" bør erstattes af "generalforsamlingens".
Afbud:
Jette Pekilidi
Annette Vallø Christensen
Knud Mortensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
Ove Anderson
Gitte Ketelsen
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3. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Hvalsø Bridgeklub
Sagsnr.: 09/21871
Resumé:
Hvalsø Bridgeklub fremsender ansøgning, af den 11. oktober 2009, om godkendelse
som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:


At samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilleaftner for gennem træning,
undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende
forening:





Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og bestå af mindst 5 betalende
medlemmer.
Foreningen skal som hovedreglen være åben for alle og være hjemmehørende i
Lejre Kommune.
Foreningen 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 for
foreningen samt beskrivelse af formue og regnskabsforhold.

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 retningslinjer for aktivitetstilskud.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at der i vedtægterne, i punktet vedrørende medlemskab bør
stå, at "som aktivt medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.", og ikke "... enhver, der er godkendt af bestyrelsen".
Administrationen vurderer herefter, at foreningen opfylder betingelserne for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening, samt at foreningen kategoriseres som "foreninger, øvrige" med faktor 0,90.
Økonomi og finansiering:
Ingen.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
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Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at Hvalsø Bridgeklub godkendes som frivillig folkeoplysende forening og kategoriseres som "foreninger, øvrige" med faktor 0,90, såfremt punktet vedrørende medlemskab ændres i overensstemmelse med ovennævnte.
Bilag:
Ansøgning
Vedtægt
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-11-2009
Udvalget var ikke beslutningsdygtigt på mødet og der blev derfor ikke truffet en beslutning.
Afbud:
Jette Pekilidi
Annette Vallø Christensen
Knud Mortensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
Ove Anderson
Gitte Ketelsen
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4. FOU - Folkeoplysningsudvalgets lederpris 2009 - Nedsættelse af et bedømmelsesudvalg
Sagsnr.: 09/21139
Resumé:
På møde den 21. oktober 2009 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at lederprisen skulle
overrækkes i forbindelse med den foreslåede Nytårskur i januar 2010.
Sagsfremstilling:
Administrationen har i et efterfølgende brev med indstillingsblanket opfordret samtlige
folkeoplysende foreninger om at indstille kandidater til årets lederpris. Indstillingsfristen
er den 10. december 2009. Opfordringen vil blive efterfulgt af en annonce i de lokale
blade og på Lejre Kommunes hjemmeside ultimo november.
Det fremgår af principper og procedure for tildeling af lederprisen, at Folkeoplysningsudvalget skal nedsætte et bedømmelsesudvalg.
Administrationens vurdering:
Indstillingsfristen er fastsat til den 10. december 2009, således at Bedømmelsesudvalget
har mulighed for at træffe beslutning i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møde
den 16. december 2009.
Økonomi og finansiering:
Udgiften afholdes til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at Folkeoplysningsudvalget nedsætter et bedømmelsesudvalg.
Bilag:
Principper og procedure for tildeling af lederpris.
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-11-2009
Da Folkeoplysningsudvalget ikke var beslutningsdygtigt traf formanden beslutning i sagen.
Der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af:
Jesper Kejlhof
Alex C. Christensen
Keld Nielsen
Afbud:
Jette Pekilidi
Annette Vallø Christensen
Knud Mortensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
Ove Anderson
Gitte Ketelsen
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5. FOU - Fortsat drøftelse af foreningsarrangement
Sagsnr.: 09/10665
Resumé:
I forbindelse med drøftelse af etablering af et eventuelt foreningsarrangement besluttede
Folkeoplysningsudvalget i møde den 21. oktober 2009 at arbejde videre med en "Nytårskur".
Sagsfremstilling:
Arrangementet skal finde sted i Hvalsø Hallerne lørdag, den 30. januar 2009. Datoen er
valgt, som den ene af to muligheder, idet den anden mulighed tidsmæssigt ville blive for
presset.
Der foreligger oplæg til program fra formanden.
Administrationens vurdering:
Administrationen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe til den videre planlægning
af arrangementet.
Økonomi og finansiering:
Udgiften til arrangementet holdes af Folkeoplysningsudvalgets ubrugte udviklingspulje,
som søges overført til 2010.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at dagen drøftes.

Bilag:
Oplæg til program
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-11-2009
Da Folkeoplysningsudvalget ikke var beslutningsdygtigt traf formanden beslutning i sagen.
Gert R. Fuglsang og Keld Nielsen arbejder videre med programmet og sagen genoptages
på næste møde.
Afbud:
Jette Pekilidi
Annette Vallø Christensen
Knud Mortensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
Ove Anderson
Gitte Ketelsen
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6. FOU - Meddelelser til pressen
Sagsnr.: 08/28292

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-11-2009
Udvalget var ikke beslutningsdygtigt på mødet og der blev derfor ikke truffet en beslutning.
Afbud:
Jette Pekilidi
Annette Vallø Christensen
Knud Mortensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
Ove Anderson
Gitte Ketelsen
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7. FOU - Eventuelt 18.11.09
Sagsnr.: 08/28290
Resumé:
Sagsfremstilling:
Udtalelser:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 18-11-2009
Udvalget var ikke beslutningsdygtigt på mødet og der blev derfor ikke truffet en beslutning.
Afbud:
Jette Pekilidi
Annette Vallø Christensen
Knud Mortensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
Ove Anderson
Gitte Ketelsen

