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1.
FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 12/1351
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
Formanden oplyste, at følgende sager forventes på dagsordenen til næste møde:
Folkeoplysningsudvalg/Folkeoplysningspolitik
Evaluering af Nytårskur
Afbud:
Annette Vinding
Ole Meibom
Torben Olsen
Peter Walsøe
Lena Holm Jensen
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2.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Rollespilsforeningen Norion
Sagsnr.: 11/23915
Resumé:
Rollespilsforeningen Norion fremsender ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:
At skabe og styrke rammen for aktiv formidling af historiske og eventyrlige aktiviteter,
samt at skabe og styrke muligheden for bræt-, kort-, figurrollespil eller lignende aktiviteter, og at give mulighed for aktiviteter af håndværksmæssig-, dramatisk- eller anden lignende art tilknyttet førnævnte aktiviteter igennem kreative netværk og arrangementer,
for interesserede i Lejre Kommune og omegn, i aldersgruppen 16 år og opefter.
Følgende forudsætninger skal opfyldes for at blive godkendt som frivillig folkeoplysende
forening:
Foreningen skal bygge på at 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 Rollespilsforeningen kategoriseres under "Foreninger, øvrige",
med faktor 0,90.
Økonomi og finansiering:
Ingen.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.
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Bilag:
1. Vedtægter
2. Ansøgning
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
Godkendt.
Afbud:
Annette Vinding
Ole Meibom
Torben Olsen
Peter Walsøe
Lena Holm Jensen
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3.

FOU - Ansøgning om tilskud for pulje til særlige formål - Hvalsø Småbørnsforening - køb af ladcykler
Sagsnr.: 11/23901
Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning af den 29. november 2011 fra Hvalsø Småbørnsforening, om tilskud til køb af 4 ladcykler. Der søges om i alt 51.000 kr.
Sagsfremstilling:
Hvalsø Småbørnsforening, der har fokus på gode oplevelser for børn under 3 år, ønsker
at indkøbe 4 ladcykler til at køre ud og gøre brug af lokalområdets mange tilbud sammen
med de små børn.
Foreningen henvender sig med dette projekt til dagplejere og institutionspersonale, som
eventuelt sammen med foreningens medlemmer kan køre tur.
Foreningen vil arrangere ture ud i de nærliggende skove, til stranden, til Sagnlandet,
Tadre Mølle, på bondegårdsbesøg og meget mere. Afstandene er ofte 5-15 kilomenter og
er ture som ikke er oplagt til bens eller i bus, men let kan lade sig gøre på cykel.
Alene i Hvalsø, hvor foreningen hører hjemme, er der omkring 100-150 børn under 3 år,
som i mindre grupper og i selskab med deres voksne vil kunne gøre brug af cyklerne.
Foreningen vil stå for booking af cyklerne og sørge for at cyklerne vedligeholdes. Endvidere vil foreningen arrangere ture rundt i kommunen.
Foreningen vil opkræve et mindre gebyr, der vil gå til vedligeholdelse af cyklerne.
Hvalsø Småbørnsforening er godkendt som frivillig folkeoplysende forening og har på nuværende tidspunkt 17 medlemmer, hvoraf 15 er bosiddende i Lejre Kommune.
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.

Økonomi og finansiering:
Foreningen har fået et tilbud på en Kangaroo-ladcykel på 19.000 kr. (normalpris er ca.
23.000 kr.) Det vil sige en samlet pris for 4 ladcykler på 76.000 kr.
Foreningen har fået tilsagn fra Friluftsrådet mm om et støttebeløb på 25.000 kr. Foreningen søger derfor om 51.000 kr.
Administrationen foreslår, at en eventuel bevilling finansieres via Pulje til særlige formål,
da ansøgningen er indgået i 2011.
Administrationen oplyser, at der i budget 2011 for Pulje til særlige formål er 158.168 kr.,
hvoraf 23.500 kr. er disponeret. Herefter er der 134.668 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
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Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Bilag:
1. Ansøgning
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
Foreningen indkaldes til martsmødet med henblik på en uddybning af ansøgningen.
Afbud:
Annette Vinding
Ole Meibom
Torben Olsen
Peter Walsøe
Lena Holm Jensen
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4.

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Sjov Motion - Start
af Zumba
Sagsnr.: 11/23423
Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning af den 28. november 2011 fra Sjov Motion,
om opstart af Zumba.
Der søges om 9.800 kr. eller et bidrag.
Sagsfremstilling:
Sjov Motion ønsker at opstarte Zumba, da der er stigende interesse også blandt den ældre generation af medlemmer. Foreningen oplyser, at det ikke er en billig sportsgren og
derfor ønsker foreningen at søge tilskud til opstart af Zumba.
Sjov Motion i Hvalsø startede i september 2011 og har på nuværende tidspunkt 38 medlemmer, og har flere på ventelisten.
Administrationens vurdering:
I henhold til kriterier for pulje til særlige formål, kan enkelte foreninger og foreninger i
fællesskab søge tilskud til:
Nye initiativer og/eller
Udviklingsarbejder for børn og unge og/eller
Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn
berettiger til ekstra støtte.

Økonomi og finansiering:
Administrationen foreslår, at en eventuel bevilling finansieres via Pulje til særlige formål,
da ansøgningen er indgået i 2011.
Administrationen oplyser, at der i budget 2011 for Pulje til særlige formål er 158.168 kr.,
hvoraf 23.500 kr. er disponeret . Herefter er der 134.668 kr. til rådighed.
Sjov motion søger om 9.800 kr. eller et bidrag. Foreningen ønsker en undervisningsrække på 14 gange af 1 lektion af 2 timer til i alt 700 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Bilag:
1. Ansøgning
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da der ikke bevilges tilskud til instruktør til aktiviteter der eksisterer.
Afbud:
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5.

FOU - Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål - BIF - Gymnastikredskaber
Sagsnr.: 11/23350
Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning af den 24. november 2011 fra Bramsnæs
Idrætsforening om tilskud til nye gymnastikredskaber.
Ansøgningen er på 16.500 kr.
Sagsfremstilling:
Bramsnæs Idrætsforenings Gymnastikafdeling konstaterede ved sæsonstart, at dens redskaber i redskabsrummet i Multisalen ved Bramsnæsvighallen var fyldt med skimmelsvamp. Grunden var, at der under et skybrud var trængt vand ind i redskabsrummet,
som efterfølgende forårsagede skimmelsvamp på redskaber og rekvisitter.
Foreningen ønsker økonomisk hjælp til at indkøbe nye redskaber til afløsning af de redskaber der ikke kan rengøres.
Foreningen har indhentet et tilbud fra firmaet PE-Redskaber. Tilbuddet er vedlagt.
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 Folkeoplysningsudvalgets skøn
berettiger til ekstra støtte.

Økonomi og finansiering:
Administrationen foreslår, at en eventuel bevilling finansieres fra Puljen til særlige formål
i 2011, da ansøgningen er indgået i 2011.
Administrationen oplyser, at der i budget 2011 for Pulje til særlige formål er 158.168 kr.,
hvoraf 23.500 kr. er disponeret. Herefter er der 134.668 kr. til rådighed.
Bramsnæs Idrætsforening har fået et tilbud på nye redskaber på 126.250 kr. og tilsagn
fra forsikringen om forsikringssum på 109.678 kr.
Foreningen søger om differencen på 16.500 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Bilag:
1. Ansøgning
2. Tilbud
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
Ansøgningen imødekommes.
Afbud:
Annette Vinding
Ole Meibom
Torben Olsen
Peter Walsøe
Lena Holm Jensen
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6.
FOU - Tilskud til den frivillige folkeoplysende voksenundervisning for 2012
Sagsnr.: 11/18085
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, LHF´s Aftenskole, LOF, Midtsjællands Vævekreds samt Tolstrupkoret.
For 2012 er afsat 1.106.800 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 2010.
Aftenskolerne kan ansøge om et større tilskud, hvis det forventede aktivitetsniveau varierer væsentligt i forhold til det sidst afsluttet 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 FOF Midtsjælland, LOF Lejre og Midtsjællands Vævekreds melder uændret aktivitetsniveau i forhold til 2010.
FOF Midtsjælland anmoder om tilskud på 23.613 kr. incl. 10 % pulje til debatskabende
aktiviteter svarende til tilskud for 2011. I 2010 blev der aflyst 100 timer lige inden sæsonstart, grundet en lærers opsigelse. Der er fundet en ny lærer til disse hold, der er
igangsat i denne sæson.
LOF Lejre anmoder om tilskud på 234.048 kr. incl. 10 % pulje til debatskabende aktiviteter svarende til ansøgningen for 2010. Begrundelsen herfor er, at LOF Lejre i foråret
2011 valgte at genoptage sit selvstændige udbud af aktiviteter til afløsning af et samarbejde med LOF Roskilde og LOF Greve. Valget har medført en kraftig stigning i aktiviteterne i 2011 i forhold til 2010. LOF Lejre vurderer derfor, at aktiviteterne i 2012 vil være
på niveau med de planlagte aktiviteter for 2010.
Midtsjællands Vævekreds anmoder om tilskud på 6.480 kr. svarende til 60 undervis-
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ningstimer samt 2 foredrag af i alt 12 timer excl. 10 % pulje til debatskabende aktiviteter. I 2010 blev flere kurser aflyst. I første del af 2012 har Midtsjællands Vævekreds planlagt et kursus med i alt 30 lektioner, som med sikkerhed bliver til noget, samt
et foredrag. Forventningen er, at de gentager i efteråret.
Administrationens vurdering:
Administrationen har fordelt budgettet i henhold til retningslinjerne, jf. vedlagte oversigt.
Økonomi og finansiering:
Tilskud finansieres af budgettet for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Indstilling:
Direktionen indstiller:
1. at budgetrammen fordeles i henhold til retningslinjerne
2. at ansøgningerne fra FOF Midtsjælland, LOF Lejre og Midtsjællands Vævekreds imødekommes

Bilag:
1. Tilskudsberegning for 2012
2. Ansøgning FOF Midtsjælland
3. Ansøgning LOF Lejre
4. Ansøgning Midtsjællands Vævekreds
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
Punkt 1 og 2 imødekommes, således at fordelingen sker i henhold til kolonnen "G" i bilag.
Afbud:
Annette Vinding
Ole Meibom
Torben Olsen
Peter Walsøe
Lena Holm Jensen

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

26-01-2012

7.
FOU - Meddelelser til pressen
Sagsnr.: 12/1351
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
Ingen.
Afbud:
Annette Vinding
Ole Meibom
Torben Olsen
Peter Walsøe
Lena Holm Jensen
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8.
FOU - Eventuelt
Sagsnr.: 12/1352
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 26-01-2012:
FOU udtrykte tilfredshed med dialogmødet med Børneforeningen Bramsnæs Nord.
William S. Jacobsen mindede udvalget om arrangementet "Oplev Lejre" tirsdag den 31. januar 2012
Afbud:
Annette Vinding
Ole Meibom
Torben Olsen
Peter Walsøe
Lena Holm Jensen
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