Referat
Folkeoplysningsudvalget
torsdag den 28. april 2011
Kl. 18:00 i KFUM Spejderne, Sonnerupvej 13, Rye

Afbud:
Alex C. Christensen
Jesper Kejlhof
Peter Walsøe
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Lejre Kommune

28-04-2011

Folkeoplysningsudvalget

1.
FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 11/1172

Resumé:

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Indstilling:

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Godkendt
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen

Side 1

Lejre Kommune

28-04-2011

Side 2

Folkeoplysningsudvalget

2.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Hvalsø Småbørnsforening
Sagsnr.: 11/8603

Resumé:
Hvalsø Småbørnsforening fremsender ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:
•

Gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, med udgangspunkt i fælles idrætslige aktiviteter, at skabe samvær,
trivsel og glæde, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser samt alderssvarende udvikling. Der er aktiviteter for
børn mellem 0 og 3 år, typisk i hverdage om formiddagen.

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:
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Hvalsø Småbørnsforening kategoriseres under "forening,
idræt", med faktor 0,92.
Økonomi og finansiering:
Ingen
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes

Lejre Kommune

28-04-2011

Folkeoplysningsudvalget

Bilag:
1. Ansøgning
2. Vedtægter
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Ansøgningen godkendes såfremt § 14 i vedtægterne konkretiseres.
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen
Lena Holm Jensen og Annette Vinding deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Side 3

Lejre Kommune

28-04-2011

Side 4

Folkeoplysningsudvalget

3.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Hvalsø Hockey
Sagsnr.: 11/8614

Resumé:
Hvalsø Hockey fremsender ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:
•

At spille floorball samt på anden måde virke for denne idræts
fremme. Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig - og foreningen skal endvidere være demokratisk opbygget,
således at medlemmerne herigennem motiveres til, i forhold til
evne og lyst, at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og
engageret i samfundslivet.

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:
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Hvalsø Hockey kategoriseres under "Idræt, diverse", med faktor 0,83.
Økonomi og finansiering:
Ingen

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Indstilling:
Direktionen indstiller:

Lejre Kommune

28-04-2011

Folkeoplysningsudvalget

1. at sagen drøftes

Bilag:
1. Ansøgning
2. Vedtægter
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Ansøgningen imødekommes.
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen
Lena Holm Jensen og Annette Vinding deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Side 5

Lejre Kommune

28-04-2011

Side 6

Folkeoplysningsudvalget

4.
FOU - Folkeoplysningsudvalgets arbejdsplan 2010-2013
Sagsnr.: 10/8829

Resumé:
Fortsat drøftelse af handleplan til Folkeoplysningsudvalgets arbejdsplan 2010-2013, samt
evt. rapportering fra de nedsatte arbejdsgrupper.
Sagsfremstilling:
Drøftelse af handleplan til arbejdsplanens pkt. 7 - FOU sætter fokus på individuelle aktiviteter, hvor FOU vil bidrage til at Lejre Kommunes vision om at være en bo- og oplevelseskommune præges, så den er i overensstemmelse med unge og børnefamiliernes livsstil og disses behov for fleksibilitet og individualitet.
Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:
Ingen

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Bilag:
1. Arbejdsplan 2010 - 2013.doc
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Arbejdsplanen tilføres status og udsendes til FOU.
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen
Lena Holm Jensen og Annette Vinding deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Lejre Kommune

28-04-2011

Side 7

Folkeoplysningsudvalget

5.
FOU - Dialogmøde
Sagsnr.: 11/8636

Resumé:
Udvalget for Kultur & Fritid har inviteret Folkeoplysningsudvalget til dialogmøde den 08.
juni 2011.
Sagsfremstilling:
Deltagelse i mødet drøftes.
Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Anni Vedel, Keld Nielsen og William S. Jacobsen ønsker at deltage. Øvrige udvalg melder tilbage.
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen
Lena Holm Jensen og Annette Vinding deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Lejre Kommune

28-04-2011

Side 8

Folkeoplysningsudvalget

6.
FOU - Nytårskur
Sagsnr.: 11/8638

Resumé:
Den 30. januar 2010 var Folkeoplysningsudvalget vært for en nytårskur for foreningerne
i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Der ønskes en drøftelse af om der skal afholdes lignende foreningsarrangement i januar
2012.
Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Forslaget om nytårskur imødekommes. På næste møde nedsættes en arbejdsgruppe.
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen
Lena Holm Jensen og Annette Vinding deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Lejre Kommune

28-04-2011

Side 9

Folkeoplysningsudvalget

7.
FOU - Meddelelser til pressen
Sagsnr.: 11/1172

Resumé:

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Indstilling:

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Ingen
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen
Lena Holm Jensen og Annette Vinding deltog ikke i behandlingen af dette punkt

Lejre Kommune

28-04-2011

Side 10

Folkeoplysningsudvalget

8.
FOU - Eventuelt
Sagsnr.: 11/1171

Resumé:

Sagsfremstilling:

Administrationens vurdering:

Økonomi og finansiering:

Beslutningskompetence:

Indstilling:

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 28-04-2011:
Udvalget besøgte KFUM Spejderne, Walburris gruppe. Spejderne orienterede om deres aktiviteter og
lokalesituation.
Afbud:
Peter Walsøe
Jesper Kejlhof
Alex Christensen
Lena Holm Jensen og Annette Vinding deltog ikke i behandlingen af dette punkt

