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1.
FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 12/1351
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Godkendt
Afbud:
William S. Jacobsen

Side 1
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2.
FOU - Orientering
Sagsnr.: 12/15005
Resumé:
A. Orientering om arrangementet Frivillig Fredag den 28. september 2012 i Hvalsø Hallerne
B. Status på Nytårskur og prisoverrækkelser den 19. januar 2013
i Osted Hallen.

Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Punkt A: Peter Walsøe orienterede om arrangementet Frivillig Fredag.
Punkt B: Orientering om status på Nytårskuren og prisoverrækkelserne.
Afbud:
William S. Jacobsen
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3.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeolysende forening Ledreborg Palace Golf Club
Sagsnr.: 12/4282
Resumé:
Ledreborg Palace Golf Club har fremsendt 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 besøge
foreningen til næste møde. Endvidere anmodes foreningen om at indsende regnskab.
Folkeoplysningsudvalget besluttede den 24. maj 2012 at fondens formål undersøges og
sagen behandles når beskrivelse af fonden foreligger. Begrundelsen var, at der af foreningens vedtægter fremgår, at der ved foreningens eventuelle ophør, tilfalder den tiloversblevne formue Ledreborg Fonden.
Det blev endvidere besluttet, at foreningen i givet fald skal kategoriseres under foreninger/idræt.
Sagsfremstilling:
Ledreborg Palace Golf Club er en forening med medlemmer i alle aldersgrupper, der har
tilholdssted på Lederborgs udendørs arealer.
Ledreborg Palace Golf Club består af 850 medlemmer, hvoraf 47 er under 25 år.
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:
At skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf
og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til golfsporten. Foreningen skal
organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at
foreningens 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.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

25-10-2012

Side 4

Folkeoplysningsudvalget skal endvidere kategorisere foreningen med henblik på eventuelt tilskud efter principper i Retningslinjer for aktivitetstilskud.
Administrationens vurdering:
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Ledreborg Palace Golf Club kategoriseres under foreninger,
idræt.
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. Fundats for Ledreborg-Fonden
2. Ansøgning
3. Vedtægter
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Ansøgningen udsættes til administrationen har vurderet det juridiske i forhold til fonden.
Afbud:
William S. Jacobsen
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4.

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Paradisbakkernes
Nyttehaver - etablering af vandpost
Sagsnr.: 12/15544
Resumé:
Administrationen har modtaget ansøgning om tilskud til etablering af vandpost ved nyttehaverne fra Foreningen Paradisbakkernes Nyttehaver.
Ansøgningen er på 28.000 kr. ex. moms.
Sagsfremstilling:
Foreningen Paradisbakkernes Nyttehaver blev godkendt som frivillig folkeoplysende forening i april 2012 og foreningen havde på daværende tidspunkt 6 medlemmer.
Foreningens formål er, at alle i Lejre Kommune skal have mulighed for at dyrke ikkekommercielle økologiske nyttehaver og dele erfaring med andre herom.
Foreningen søger om tilskud til etablering af vandpost, da det er en absolut nødvendighed med en vandpost for at dyrke grøntsager.
Foreningen søger endvidere om fritagelse for betaling af forpagtningsafgift. Denne del af
ansøgningen er med som et samlet budgetønske om en pulje til fritagelse for forskellige
afgifter og gebyrer på fritidsområdet.
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke umiddelbart ligger indenfor kriterierne for tilskud fra pulje til særlige formål.
Pulje til særlige formål kan søges af enkelt personer eller foreninger i fællesskab til:
Nye initiativer
Udviklingsarbejder for børn og unge
Andre særlige formål, som efter Folkeoplysningsudvalgets
skøn berettiger til ekstra støtte.

Økonomi og finansiering:
Foreningen har ikke modtaget skriftligt tilbud, men har et mundtligt tilbud.
Tilbud:
22.000 kr. for gravearbejdet, 40 meter
3.500 kr. for nedgravet målerbrønd
2.500 kr. for taphane
28.000 kr. i alt ex. moms.
Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for ”Pulje til særlige formål ” er 162.968
kr., hvoraf 99.500 kr. er disponeret. Herefter er der 63.468 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes
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Bilag:
1. Ansøgning
2. Økonomisk oversigt - puljen
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da den ikke falder inden for kriterierne for tilskud
fra puljen.
Afbud:
William S. Jacobsen
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5.

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål til oppustelige bander - KHIF
Sagsnr.: 12/20104
Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning fra KHIF, om tilskud til oppustelige bander
til opdeling af Kirke Hyllinge Hallen.
Der ansøges om 20.345 kr.
Sagsfremstilling:
Kirke Hyllinge Idrætsforeningen er en forening godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen har ca. 1556 medlemmer hvoraf ca. 885 er under 25 år.
I det sidste års tid har fodboldklubben haft stigende tilgang af børn til de fleste årgange.
I forbindelse med, at udendørssæsonen er ved at være slut, og der skal spilles indendørs, mener klubben, at det vil blive uoverskueligt at træne så mange børn på en stor
bane. Klubben oplyser, at der med en opdeling af hallen vil være mulighed for at træne
og aktiver flere grupper samtidig på banen.
Det har hidtil været et problem med manglende gulvplads til alle spillerne og med ventetid på sidelinien.
Derfor søger fodboldklubben om tilskud til materiel til opdeling af gulvet i hallen.
Klubben gør endvidere opmærksom på, at det yderligere vil være i tråd med Dansk Boldspiller Unions vision om flere boldberøringer på mindre plads giver mere glæde for børnene.
Klubben er indstillet på, at også andre sportsgrene og skolen kan benytte baneopdelingen.
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen kan ligge inden for kriterierne for tilskud fra pulje til særlige formål.
Administrationen bemærker, at en eventuel godkendelse kan danne præcedens.
Økonomi og finansiering:
Foreningen søger om tilskud på 20.345 kr.
Foreningen har indhentet 2 tilbud, der er vedlagt som bilag.
Tilbud 1 – Tress, 20.345 kr. incl. moms
Tilbud 2 – Virklund, 12.879 kr. incl. moms
Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for ”Pulje til særlige formål” er 162.968
kr., hvoraf 99.500 kr. er disponeret. Herefter er der 63.468 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
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1. at sagen drøftes

Bilag:
1. Ansøgning
2. Tilbud
3. Økonomisk oversigt - puljen
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Ansøgningen imødekommes med 12.879 kr. med kravet om, at banderne er hallens
ejendom. Torben Olsen var ikke til stede under behandling af punktet.
Afbud:
William S. Jacobsen
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6.
FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Gospel Voices
Sagsnr.: 12/20284
Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning, af den 9. oktober 2012, fra Gospel Voices,
v/Iben Hempel, om tilskud til klaver, mixer, højttalerstativer, højttalere, microfoner, nodepult, recorder mm., til opstart på et gospelkor.
Der søges om 15.694 kr.
Sagsfremstilling:
Gospel Voices, v/Iben Hempel ønsker at starte et gospel kor i Lejre Kommune.
Koret er grundlagt af korleder Pernille Degn Jensen og dirigent Iben Hempel, som begge
er ulønnet.
Begge har mere end 25 års erfaring i sang om musik, og har tidligere erfaring i at starte
gospelkor.
Gospel Voices ønsker at starte et permanent kor hvor alle uanset erfaring kan deltage og
de har allerede 12 tilmeldte.
Gospel Voices ønsker at booke lokaler i Aktivitetshuset i Kr. Sonnerup, gerne om torsdagen og fremover holde koncerter f.eks. ved Lejre Kulturdage.
Gospel Voices gør opmærksom på, at de ikke ønsker at være organiseret som en frivillig
folkeoplysende forening eller aftenskole.
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering at, ansøgningen kan ligge inden for kriterierne for tilskud fra pulje til særlige formål.
Pulje til særlige formål kan søges af enkelt personer eller foreninger i fællesskab til:
Nye initiativer
Udviklingsarbejder for børn og unge
Andre særlige formål, som efter Folkeoplysningsudvalgets
skøn berettiger til ekstra støtte

Økonomi og finansiering:
Der søges om tilskud på 15.694 kr. til:
Klaver 5.199 kr.
Mixer, højttalere og stativ, 5.999 kr.
Microfon, stativ, kabel, 2.598 kr.
Nodepult, 299 kr.
Recorder, 1.599 kr.
Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for ”pulje til særlige formål” er 162.968
kr., hvoraf 99.500 kr. er disponeret. Herefter er der 63.468 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
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Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.
Bilag:
1. Ansøgning
2. Økonomisk oversigt - puljen
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Ansøgningen imødekommes med tilskud på 15.694 kr. Såfremt koret ophører går rekvisitterne retur til Lejre Kommune.
Afbud:
William S. Jacobsen
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7.

FOU - FOF Hvalsø og DOF Bramsnæs Aftenskole ansøger om tilskud af aftenskolernes tilbagebetalingsmidler
Sagsnr.: 11/15951
Resumé:
I henhold til de reviderede retningslinjer for tilskud til den frivillige folkeoplysende voksenundervisning pkt. 10 kan aftenskolernes tilbagebetalingsmidler anvendes til andre
formål end undervisning, f.eks. materialeanskaffelse, lokaleleje, kurser o. lign.
I forbindelse med godkendelse af aftenskolernes tilskudsregnskaber for 2011 i møde den
23. august 2012 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at aftenskolerne skulle tilskrives
om denne mulighed.
Sagsfremstilling:
Aftenskolerne blev informeret om muligheden for at ansøge om tilskud af denne pulje i
brev af 28. august 2012 med ansøgningsfrist den 4. oktober 2012.
Der er modtaget ansøgninger fra følgende:
FOF Hvalsø ansøger om tilskud til kursusudgifter for undervisere, i
alt 1.800 kr.
DOF Bramsnæs Aftenskole ansøger om tilskud til efteruddannelse
af undervisere, samt nyindkøbte bolde, i alt 22.845,31 kr.
I alt 24.645,31 kr.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at der kan træffes beslutning om ansøgningerne på det foreliggende grundlag.
Økonomi og finansiering:
Aftenskolernes samlede tilbagebetalingsmidler udgør 120.304 kr. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at anvende 2.003 kr. til aftenskoler, der i kalenderåret 2011 har kunnet
udnytte et større tilskud.
Beløb til andre formål udgør herefter 118.301 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes
Bilag:
1. FOF Hvalsø - Ekstra ansøgning vedr. tilbagebetalingsmidlerne
2. Bramsnæs Aftenskole - Ansøgning om tilskud fra aftenskolernes tilbagebetalingsmidler

Lejre Kommune
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Oversigt over tilbagebetalingsmidler 2011

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Begge ansøgninger imødekommes.
Afbud:
William S. Jacobsen
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8.
FOU - Tilskud til den frivillige folkeoplysende voksenundervisning for 2013
Sagsnr.: 12/14176
Resumé:
I henhold til Folkeoplysningslovens § 6 fastsætter Kommunalbestyrelsen en beløbsramme
til den folkeoplysende voksenundervisning.
Folkeoplysningsudvalget fordeler budgetrammen i henhold til Folkeoplysningslovens §§ 7
- 13 samt de retningslinjer, der er gældende for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Administrationen har modtaget ansøgninger fra Bramsnæs Aftenskole, Familielandbruget,
FOF Hvalsø, FOF Midtsjælland, Kreativskolen, Lejreegnens Husholdningsforenings Aftenskole, LOF, Midtsjællands Vævekreds samt Tolstrupkoret.
For 2013 er afsat 1.128.970 kr.
Det fremgår af retningslinjerne, at der ydes tilskud til de samlede udgifter til lærer/lederløn med maximalt:
1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag. 1 foredrag tæller 6 undervisningstimer.
8/9 til undervisning af handicappede i relation til et konkret
emne.
5/7 af de samlede udgifter til lærer/leder for instrumental.
Den budgetramme, der er til rådighed, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af den enkelte aftenskoles maksimale løntilskudsmulighed i det seneste kendte afsluttede kalenderår, hvilket er 2011.
Aftenskolerne kan ansøge om et større tilskud, hvis det forventede aktivitetsniveau varierer væsentligt i forhold til det sidst afsluttede kalenderår. En skriftlig begrundelse skal i
givet fald vedlægges ansøgningen.
Aftenskolerne kan vælge at anvende 40% af tilskudstilsagnet til fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der ydes tilskud med 1/3.
Aftenskolerne bortset fra LOF melder uændret aktivitetsniveau i forhold til 2011. LOF
anmoder om tilskud svarende til ca. 80% af tilskuddet for 2011.
Administrationens vurdering:
Administrationen har fordelt budgettet i henhold til retningslinjerne, jf. vedlagte oversigt.
Det medfører at fordelingen sker efter kolonne ”G” i bilaget.
Økonomi og finansiering:
Tilskud finansieres af budgettet for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
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1. at budgetrammen fordeles i henhold til retningslinjerne.

Bilag:
1. Tilskudsberegning for 2013
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Budgetrammen fordeles i henhold til retningslinjerne som beskrevet i vedlagte skema.
Ole og Peter besøger Kreativskolen.
Afbud:
William S. Jacobsen
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9.

FOU - Evaluering af Retningslinjer for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre Kommune
Sagsnr.: 11/15007
Resumé:
Folkeoplysningsudvalget besluttede den 25. maj 2011, at Retningslinjer for lokaletilskud
til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre Kommune skal evalueres.
Sagsfremstilling:
Grundprincipperne i den nugældende tilskudsmodel er følgende:
Der ydes 65% tilskud af foreningens dokumenterede udgifter.
Omfatter aktiviteterne medlemmer over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel
af det samlede antal deltagere.
Ansøgninger om lokaletilskud til nye haller/lokaler der ikke tidligere har været ydet tilskud til. Disse ansøgninger behandles
een gang årligt i overensstemmelse med tidsplanen for budgetforhandlingerne.

Administrationens vurdering:
Folkeoplysningsudvalget bør drøfte hvor vidt der skal være en minimumsgrænse for ansøgninger om lokaletilskud til nye haller/lokaler, således at ikke alle skal via budgetforhandlingerne.
Administrationen foreslår en minimumsgrænse på 50.000 kr.
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at Retningslinjer for lokaletilskud evalueres.

Bilag:
1. Retningslinier
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Torben Olsen, Peter Walsøe, Ole Meibom
og en repræsentant fra administrationen.
Afbud:
William S. Jacobsen
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10. FOU - Evaluering af Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde
Sagsnr.: 11/14985
Resumé:
Folkeoplysningsudvalget besluttede den 25. maj 2011, at Retningslinjer for tilskud til det
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde skal evalueres.
Sagsfremstilling:
Grundprincipperne i den nugældende tilskudsmodel er følgende:
Af den samlede tilskudsramme afsættes der 4 % af budgetbeløbet til fordeling med lige store beløb til de tilskudsberettigede foreninger som fast tilskud.
Endvidere udtages 8% til pulje til særlige formål og kan søges
af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab.
De resterende 88 % anvendes til medlemstilskud til medlemmer under 25 år efter en fordelingsnøgle ( Fordelingsnøglen
fremgår vedlagte retningslinjer). Det samlede tilskud til en
forening kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år.
I forbindelse med, at retningslinjerne blev vedtaget, blev det nedsat en følgegruppe med
henblik på løbende evaluering af tilskudsordningen. Følgegruppen består af Torben Olsen, Morten Michelsen , Peter Walsøe og 1 person fra administrationen..
Der er afholdt evalueringsmøder den 10. januar 2008 og den 3. juni 2009. Referaterne er
vedlagt som bilag.
Administrationens vurdering:
Folkeoplysningsudvalget bør drøfte:
om ordningen skal ændres, således at den ikke er afhængig af,
at alle har indsendt oplysninger før der kan beregnes tilskud.
om der skal ske en ændring i tilskudsnøglerne og foreningskategorierne.
Hvor vidt de selvorganiserede skal indgå i pulje til særlige
formål.
Om følgegruppen skal fortsætte uændret.

Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at retningslinjerne evalueres.

Bilag:
1. Retningslinier for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
2. Referater fra evalueringsmøder den 10.01.08 og den 3.06.09
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Torben Olsen, Peter Walsøe, Ole Meibom
og en repræsentant fra administrationen.
Afbud:
William S. Jacobsen
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11. 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:
De 8 punkter i Folkeoplysningsudvalgets arbejdsplan 2010-2013 vil blive gennemgået:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kortlægning af faciliteter – Synlighed og booking
Gode forhold for frivillige ledere
Netværksudbygning med foreninger, borgere m.fl.
Tilbagevendende begivenheder
Lederprisoverrækkelse
Retningslinjer/tildelingskriterier
FOU sætter fokus på individuelle aktiviteter
Informationsstrategi for foreningslivet og aftenskolerne

Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Bilag:
1. Arbejdsplan 111012
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Arbejdsplanen blev gennemgået og status på de enkelte punkter påføres planen og udsendes til FOU. Der blev nedsat en gruppe der skal prioritere lederpriserne: Alex, Torben,
Keld og Anni.
Der udsendes ”materiale” vedr. prisoverrækkelser/hædringer i slutningen af november.
Afbud:
William S. Jacobsen

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

25-10-2012
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12. FOU - Eventuelt
Sagsnr.: 12/1352
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 25-10-2012:
Peter Walsøe gør opmærksom på, at følgende punkter bør ”udbredes” ifm Nytårskuren:
International forum, Oplev Lejre, Lokalrådet.
Alex Christensen opfordrer til at FOU benytter den nye avis ”Lejre Posten”.
Afbud:
William S. Jacobsen

