Referat fra møde i
Folkeoplysningsudvalget
onsdag den 22. april 2009
Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge,
Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00.
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1. FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 08/28292

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-04-2009
Godkendt.
Afbud:
Knud Mortensen
Gitte Ketelsen
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2. FOU - Orientering
Sagsnr.: 08/28257
Resumé:
A. Dialogmøde med Missionsforbundets Børn og Unge.
B. Administrationen har modtaget en brev fra foreningen Sjov Motion vedrørende Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger til foreningens vedtægter. Sjov Motion føler sig bebrejdet/kritiseret. Kopi af brevveksling er vedlagt i kopi.
C. Fra Aum genesis Aftenskole er modtaget meddelelse om, at aftenskolen er stillet i
bero pr. 1. april 2009.

Bilag:
Brev fra Sjov Motion af 11.03.09 og svarbrev fra adm. 070409
Brev til Sjov Motion af 27.02.09
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-04-2009
Taget til efterretning.
Afbud:
Knud Mortensen
Gitte Ketelsen
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3. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Lyndby Vikingeskibslaug
Sagsnr.: 09/2518
Resumé:
Lyndby Vikingeskibslaug fremsender ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Af Lyndby Vikingeskibslaugs vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:
•
•
•
•
•

At bevare og udbrede kendskabet til praktisk sejlads med vikingeskibe/råsejl.
At fremme socialt samvær med udspring i vikingekulturen.
At udveksle ideer og erfaringer med andre vikingegrupper i Norden.
At fremme kulturudveksling med andre grupper i Europa, som har interesse i sejlads i et historisk perspektiv.
At give den nulevende generation mulighed for at opleve vikingekulturen med alle
sanser.

Foreningens aktivitet foregår på Haldrups Grund, Lyndby Strand, Hornsherredvej.
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 af
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 kategoriserer foreningen med henblik på eventuel tilskud efter principperne i retningslinjer for aktivitetstilskud.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at foreningen opfylder betingelserne for at blive godkendt
som frivillig folkeoplysende forening samt at foreningen kategoriserer som "sejl-, jolleog rosport" og med faktor 1,02.
Økonomi og finansiering:
Ingen.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
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Indstilling:
Direktionen indstiller:

1. at Vikingeskibslauget godkendes som frivillig folkeoplysende forening og kategoriseres som faktor 1,02.

Bilag:
Vedtægter
Ansøgning ny
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-04-2009
Indstillingen tiltrådt.
Afbud:
Knud Mortensen
Gitte Ketelsen

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

22-04-2009

Side 7

4. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlig formål - Sjov Motion
Sagsnr.: 09/4610
Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning fra Sjov Motion, om tilskud på 20.000
kr., til en rutebiltur i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum.
Sagsfremstilling:
Sjov Motion, der er en forening med ældreidræt, har 285 medlemmer over 25 år. Alle
medlemmerne er bosiddende i Lejre Kommune.
Udover idræt er foreningen meget engageret i socialt samvær.
I forbindelse med foreningens 10 års jubilæum ønsker foreningen at arrangere en udflugtsdag for alle medlemmer, i form af en rutebiltur til eksempelvis en sportshal i et attraktivt område med mulighed for sportslig udfoldelse og spisning.
Beskrivelse af turen foreligger på mødet.
Administrationens vurdering:
I henhold til retningslinjer for tilskud fra "pulje til særlige formål", kan den enkelte forening eller foreninger i fællesskab søge tilskud til:
•
•
•

Nye initiativer og/eller
Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
Andre særlig formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn berettiger til ekstra
støtte.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at der også er mulighed for at søge
midler fra § 18, Frivilligt socialt arbejde.
Økonomi og finansiering:
Der søges om tilskud på 20.000 kr.
Der vil være en deltagerbetaling på 70 kr. pr deltager.
Udspecificeret budget foreligger på mødet.
Administrationen oplyser, at der i budget for "pulje til særlige formål" er 153.952 kr.,
hvoraf 24.000 kr. er disponeret over. Herefter er der 129.952 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.
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Bilag:
Ansøgning
Økonomisk oversigt puljen
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-04-2009
Redegørelse fra Sjov Motion blev omdelt.
Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet Folkeoplysningsudvalget ikke finder, at aktiviteten falder ind under "puljen til særlige formål".
Afbud:
Knud Mortensen
Gitte Ketelsen
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5. FOU - Afregning og indberetning af den folkeoplysende voksenundervisning
for 2008
Sagsnr.: 09/902
Resumé:
Fra AUM genesis, Bramsnæs Aftenskole, Familielandbruget, FOF-Hvalsø, FOFRoskildeegnen, Kreativskolen, LHF´s Aftenskole, LOF, Midtsjællands Vævekreds og
Tolstrupkoret er modtaget afregning samt deltageroplysninger vedrørende det tilskud aftenskolerne har modtaget i 2008.
Endvidere er modtaget regnskab for debatskabende aktiviteter fra AUM genesis, Bramsnæs Aftenskole, FOF-Hvalsø, Kreativskolen, LHF´s Aftenskole og LOF.
For så vidt angår Musisk Aftenskole er hele tilskudstilsagnet på 28.464 kr. tilbageført i
2008, da aftenskolen ikke har etableret undervisning i 2008.
Sagsfremstilling:
I henhold til Folkeoplysningsloven samt Lejre Kommunes retningslinjer for tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning skal aftenskolerne senest 31. marts 2009 aflægge
regnskab for det bevilgede tilskud for kalenderåret 2008.
Det fremgår af retningslinjerne at:
•

tilskuddet til undervisning, studiekredse og foredrag ikke må overstige 1/3 af de
samlede lønudgifter til lærere og ledere. Tilskuddet pr. foredrag svarer til 6 undervisningstimer.

•

tilskuddet til undervisning og studiekredse for deltagere med handicap i relation til
undervisning i et konkret emne ikke må overstige 8/9 af de samlede lønudgifter til
lærere og ledere.

•

tilskuddet til instrumentalundervisning ikke må overstige 5/7 af de samlede lønudgifter til lærere og ledere.

Aftenskolerne skal anvende 10% af tilskudstilsagnet til debatskabende aktiviteter. Der
skal aflægges regnskab for de debatskabende aktiviteter. Beløb der ikke anvendes skal
tilbagebetales.
Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over aftenskolernes afregninger fordelt på de forskellige tilrettelæggelsesformer. Det fremgår af oversigten, at aftenskolerne
tilsammen ikke har kunnet udnytte 143.502 kr., hvoraf 114.535 kr. skal tilbagebetales i
2009.
Endvidere er udarbejdet en oversigt over debatskabende arrangementer, hvoraf fremgår,
at der skal ske tilbagebetalinger for i alt 20.779 kr., hvoraf 15.717 skal tilbagebetales i
2009.
Endelig er udarbejdet oversigt over deltageroplysninger, hvoraf antal gennemførte undervisningstimer og antal deltagere fordelt på tilrettelæggelsesformer fremgår.
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Administrationens vurdering:
Administrationen har gennemgået det indsendte materiale og konstateret, at de udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Lejre Kommunes
retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
Økonomi og finansiering:
Aftenskolerne samlede tilbagebetalinger i 2009 udgør 130.252 kr. Det fremgår af retningslinjerne at tilbagebetalte tilskudsmidler kan fordeles mellem aftenskolerne
samt overføres til næste års tilskudsramme under hensyn til de generelle bestemmelser
om overførselsadgang mellem årene.
Administrationen foreslår, at 10.551 kr. tilgår LHF´s aftenskoles interessegrupper for
børn og unge. LHF har ikke indsendt opgørelse over afholdte lønudgifter for efteråret
2008 før den 16. marts 2009, altså efter supplementsperiodens ophør, og da der fra 1.
januar 2009 ikke længere er afsat budget til formålet, er det ikke muligt at finansiere LHF´s lønudgifter.
Beslutning om anvendelse af tilbagebetalingsmidlerne i øvrigt vil eventuelt kunne træffes på et senere møde.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at tilskudsregnskaberne godkendes og oversigterne tages til efterretning.
2. at 10.551 kr. af tilbagebetalingsmidlerne anvendes til finansiering af LHF´s lønudgifter til interessegrupper for børn og unge for efteråret 2008.
3. at stillingtagen til anvendelse af tilbagebetalingsmidlerne i øvrigt udsættes.
Bilag:
Oversigt over aftenskolernes tilskudsregnskab 2008
Oversigt over debatskabende arrangementer
Oversigt over aftenskolernes indberettede deltageroplysninger
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-04-2009
Tilskudsregnskaberne blev godkendt og indberetningerne taget til efterretning.
For så vidt angår tilbagebetalingsmidlerne anvendes:
•
•

10.551 kr. til finansiering af LHF´s lønudgifter til interessegrupper for efteråret
2008.
23.115 kr. til henholdsvis Kreativskolen og LOF Lejre, som har kunnet udnytte et
højere tilskudstilsagn i 2008.

Anvendelse af det resterende beløb drøftes på maj-mødet.
Problematikken omkring annonceringer, herunder annonceringer i flere kommuner undersøges nærmere.
Afbud:
Knud Mortensen
Gitte Ketelsen
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6. FOU - Meddelelser til pressen
Sagsnr.: 08/28292

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-04-2009
Referatet.
Afbud:
Knud Mortensen
Gitte Ketelsen
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7. FOU - Eventuelt
Sagsnr.: 08/28290

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-04-2009
Intet.
Afbud:
Knud Mortensen
Gitte Ketelsen
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