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1.
FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 12/1351
Resumé:
Bemærk !
Mødet afholdes i Ledreborg Palace Golf Club’s klublokale i Fasaneriet på Ledreborg Alle 2A
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Godkendt.
Afbud:
Jette Pekilidi
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2.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Ledreborg Palace Golf Club
Sagsnr.: 12/4282
Resumé:
Ledreborg Palace Golf Club fremsender ansøgning af den 6. marts 2012, om godkendelse
som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Folkeoplysningsudvalget udsatte den 26. april 2012 sagen, med henblik på, at invitere,
eller besøge foreningen til næste møde.
Endvidere anmodes foreningen om at indsende regnskab.

Sagsfremstilling:

Ledreborg Palace Golf Club er en forening med medlemmer i alle aldersgrupper, der har
tilholdssted på Ledreborgs udendørs arealer.
Ledreborg Palace Golf Club består af 850 medlemmer, hvoraf 47 er under 25 år.
Af foreningens vedtægter fremgår det, at forenings formål er:
At skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf
og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst tænkelige forhold.
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 være åben for alle der kan tilslutte sig dens
formål 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 eventuelt tilskud efter principper i Retningslinier for aktivitetstilskud.

Administrationens vurdering:
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Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Ledreborg Palace Golf Club kategoriseres under foreninger,
øvrige med faktor 0,90.
Administrationen vurderer, at Ledreborg Palace Golf Club lever op til kriterierne for, at
blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening, såfremt foreningen holdes adskilt fra
den kommercielle del.

Økonomi og finansiering:

Godkendelse af ansøgningen har konsekvens for de øvrige foreningers medlemstilskud.

Beslutningskompetence:

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. At sagen drøftes

Bilag:
1. Ansøgning
2. Vedtægter
3. Bestyrelsen
4. Regnskab 2011.pdf
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Fondens formål undersøges og sagen behandles på augustmødet.
Foreningen kategoriseres under foreninger/idræt.
Udvalget ønsker i øvrigt en beskrivelse af kategoriseringerne.
Alex C. Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Jette Pekilidi
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FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Boxergruppen Darup

Sagsnr.: 12/8282

Resumé:
Boxergruppen Darup fremsender ansøgning af den 7. april 2012, om godkendelse som
frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.

Sagsfremstilling:
Boxergruppen er en forening med 25 medlemmer i alle aldersgrupper.
Boxergruppen holder til på adressen Darup Mosevej, i Darup.
Boxergruppe består af 28 medlemmer, hvoraf 2 er fra Lejre Kommune.
Boxergruppen har ikke på nuværende tidspunkt medlemmer under 25 år.
Af forenings vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:
Træning og udvikling af boxeren
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 være åben for alle der kan tilslutte sig dens formål 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 eventuelt tilskud efter principper i Retningslinier for aktivitetstilskud.

Administrationens vurdering:
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Boxergruppen kategoriseres under foreninger, øvrige med
faktor 0,90.
Administrationen vurderer, at Boxergruppen lever op til kriterierne for, at blive godkendt
som frivillig folkeoplysende forening.

Økonomi og finansiering:
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Godkendelse af ansøgningen har konsekvens for de øvrige foreninger medlemstilskud,
såfremt foreningen har medlemmer under 25 år.

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling:
Koncerndirektionen:
1. At sagen drøftes.

Bilag:
1. Ansøgning
2. Love og regler - Boxer-klubben Danmark
3. Vedtægter Boxergruppen Darup
4. Regnskab 2011
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Godkendt under forudsætning af, at der kommer til at stå i vedtægterne, at foreningen
har hjemsted i Lejre Kommune.
Afbud:
Jette Pekilidi
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FOU - Frivillig fredag

Sagsnr.: 12/9391

Resumé:

Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået
navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september. I år bliver
Frivillig Fredag d. 28. september 2012.
Der ønskes en afklaring af hvorvidt Folkeoplysningsudvalget ønsker at indgå i planlægningen af Frivillig Fredag.

Sagsfremstilling:
Frivillig Fredag er den nationale frivillighedsdag – en tilbagevendende begivenhed, som
hvert år falder på den sidste fredag i september. Dagen skal bidrage til at gøre danskerne bevidste om det frivillige arbejde.
I 2011 faldt Frivillig Fredag den 30. september. I Lejre Kommune blev formændene for
de frivillige foreninger inviteret til arrangementet. De inviterede foreninger var alle foreninger under de fem udvalg, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom,
Udvalget for Social, Sundhed & ældre, Udvalget for Teknik & Miljø og Folkeoplysningsudvalget. Det vil sige, at bredden i de inviterede foreninger var stor.
Det handler f.eks. om frivillige i den lokale grundejerforening, den frivillige deltager i en
telefonkæde mellem ældre, den engagerede fodboldtræner, den kreative forening, flygtningevenner eller ildsjæle, der kæmpet for miljøet. Formålet var, udover at sætte fokus
på den kæmpe indsats de frivillige gør, at deltagerne skulle komme med idéer til, hvordan vi kan skabe gode rammer for samarbejde mellem de frivillige foreninger og Lejre
Kommune. I alt var der 43 frivillige, der havde tilmeldt sig arrangementet.
Frivillig Fredag skal være en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er
en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at
være frivillige for en dag.

Administrationens vurdering:
Der ønskes en afklaring af hvorvidt Folkeoplysningsudvalget ønsker at indgå i planlægningen af Frivillig Fredag.
Administrationen anbefaler, at der udpeges repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget
der i samarbejde med administrationen kommer med forslag til hvad Frivillig fredag skal
indeholde.

Økonomi og finansiering:
Økonomien afhænger af programmet.
Administrationen peger på, at pulje til særlige formål kunne være en mulighed til finansiering.

Beslutningskompetence:

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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Folkeoplysningsudvalget

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. At sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Peter Walsøe valgt til at indgå i arbejdsgruppe.
Afbud:
Jette Pekilidi
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Spejderlejr 2012

Sagsnr.: 12/9556

Resumé:

Spejderkorpsene i Ringsted og Lejre Kommune fremsender ansøgning om tilskud til spejderlejr.
Der søges om i alt 60.000 kr., men der søges flere puljer, fonde mm, så et mindre beløb
er også kærkommen.

Sagsfremstilling:

Over 35.000 spejdere mødes i uge 30 ved Holstebro, på tværs af korps og uniformsfarver til en uge med spændende spejderarbejde og hyggelige stunder.
I år er det første gang de 5 store spejderkorps er gået sammen om at arrangere landslejr
og profilere spejderne i Danmark som en fælles opgave.
Spejderne lokalt i Ringsted og Lejre Kommune skal på lejren bo i et fælles kvarter.
Før lejren, under lejren og ikke mindst efter lejren arbejdes der på at spejderne lærer
hinanden at kende og nedbryde de gamle grænser mellem spejderkorpsene, og sammen
give spejderbevægelsen et boost lokalt i kommunerne.
Projektplan er beskrevet i vedlagte ansøgning.

Administrationens vurdering:

I henhold til kriterier for Pulje til særlige formål, kan enkelte foreninger eller foreninger i
fællesskab søge tilskud til:
Nye initiativer og/eller
Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalget skønnes berettiget til
ekstra støtte.

Administrationen vurderer, at ansøgningen kan gå ind under kriterierne for tilskud fra
puljen.

Økonomi og finansiering:
Budget:
300 t-shirts á 70 kr. incl. tryk 21.000 kr.
300 tørklæder eller bufs
13.000 kr.
2 stk. banner á 1.500 kr.
3.000 kr.
2 stk. websites
3.000 kr.
10.000 brochurer til uddeling 20.000 kr.
Totalt:
60.000 kr.
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Der søges om i alt 60.000 kr., men der søges flere puljer, Ringsted Kommune, fonde
mm, så et mindre beløb er også kærkommen.
Administrationen oplyser, at det i budget 2012 for ”Pulje til særlige formål” er 162.968
kr., hvoraf 31.900 kr. er disponeret. Herefter er der 131.068 kr. til rådighed.

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:

1. At sagen drøftes.

Bilag:
1. Ansøgning
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da ansøgningen ikke falder inden for kriterier for
tilskud fra puljen.
Alex C. Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Jette Pekilidi

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

6.

24-05-2012

Side 10

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - FDF Gevninge Træklatre udstyr

Sagsnr.: 12/9555

Resumé:
FDF Gevninge fremsender ansøgning af den 15. maj 2012 om tilskud til køb af træklatre
udstyr.
FDF Gevninge søger om tilskud på 20.000 kr.

Sagsfremstilling:

FDF Gevninge er en frivillig folkeoplysende forening med 42 medlemmer, hvoraf 34 er
under 25 år.
Foreningen har eksisteret siden 1983, og har igennem årene haft mange børn og unge
igennem foreningen.
Foreningen oplyser, at den oplever en positiv tilgang af nye medlemmer og for første
gang i flere år har foreningen en større gruppe børn i alderen 13-14 år, der typisk er en
gruppe der er svær at fastholde som medlemmer.
Foreningen ønsker at købet diverse udstyr til klatring for at kunne tilbyde aktiviteter der
kan fastholde disse medlemmer.
Det drejer sig om klatrehjelme, klatreseler, karabinhager, klatretov m.v. til træklatring.

Administrationens vurdering:

I henhold til kriterier for Pulje til særlige formål, kan enkelte foreninger eller foreninger i
fællesskab søge tilskud til:
Nye initiativer og/eller
Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalget skønnes berettiget til
ekstra støtte.
Administrationen vurderer, at ansøgningen kan gå ind under kriterierne for tilskud fra
Pulje til særlige formål.

Økonomi og finansiering:
Der søges om 20.000 kr.
Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for ”Pulje til særlige formål” er 162.968
kr., hvoraf 31.900 kr. er disponeret. Herefter er der 131.068 kr. til rådighed.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

24-05-2012

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:

1. At sagen drøftes.

Bilag:
1. Ansøgning
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Bevilget 16.000 kr.

Alex C. Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Jette Pekilidi
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FOU - Meddelelser til pressen

Sagsnr.: 12/1351

Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Punktet udgår fra næste møde.

Alex C. Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Jette Pekilidi
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FOU - Eventuelt

Sagsnr.: 12/1352

Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Ingen bemærkninger.

Alex C. Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Jette Pekilidi
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Hvalsø Floorball

Sagsnr.: 12/2765

Resumé:

Den 26. april 2012 behandlede Folkeoplysningsudvalget en ansøgning fra Hvalsø Floorball
om tilskud til baner og mål.
Folkeoplysningsudvalget bevilgede 15.400 kr. til bander og mål.
Hvalsø Floorball sender nu ansøgning, på vegne af Bramsnæs Floorball og sig selv, om
tilskud på 104.400 kr. til bander, mål og målmandsudstyr.

Sagsfremstilling:

Hvalsø Floorball og Bramsnæs Floorball er godkendt som frivillig folkeoplysende foreninger.
Foreningernes formål er, at spille floorball samt på anden måde virke for denne idræts
fremme.
Foreningerne har på nuværende tidspunkt 50 medlemmer og alle er over 25 år.
De to floorballklubber ønsker at indgå et samarbejde om at få fat i de unge i kommunen
og for at mindske bestyrelsesarbejdet.
Hvalsø Floorball ønsker at gå i dialog med SFO’er og tilbyde træning i SFO-tiden, for at
få fat i de unge.
Der er spillere i begge klubber (Hvalsø og Bramsnæs), der gerne vil træne de unge, og
der er på nuværende tidspunkt to der er uddannet floorballtrænere.
Der søges om udstyr til begge foreninger: bander, mål og målmandsudstyr.
Foreningerne gør opmærksom på, at udstyret er en nødvendighed for at tiltrække de unge.

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder indenfor kriterierne for tilskud
fra pulje til særlige formål.
Det skal dog bemærkes, at bander normalt er en del af hallens inventar.
Det er endvidere administrationens vurdering, at en eventuel godkendelse kan danne
præcedens.

Økonomi og finansiering:

Der søges om 104.400 kr. til:
Bander 2 sæt x 47.200 kr.
Floorball mål til Hvalsø
Kleinfeltmål til Hvalsø og Bramsnæs
Målmandsudstyr til Hvalsø
I alt

94.400
3.800
3.200
3.000
104.400

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
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Banderne er først og fremmest en nødvendighed når der skal spilles turnering. Banderne
gør det også muligt, at skille hallen op i flere baner, så mindre hold kan spille.
Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel bevilling kan finansieres via Pulje til
særlige formål.
Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for ”Pulje til særlige formål” er 162.968
kr., hvoraf 31.900 kr. er disponeret. Herefter er den 131.068 kr. til rådighed.

Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling:

Koncerndirektionen indstiller:

1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-05-2012:
Bevilget 47.000 kr. incl. tidligere bevilget beløb. Det er en betingelse, at klubben går i dialog med SFO’en.
Udstyret tilhører kommunen og klubben træffer beslutning om hvilken hal banderne skal
være i.
Alex C. Christensen og Ole Meibom kan ikke imødekomme ansøgningen.
Afbud:
Jette Pekilidi

