Referat
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1.
FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 12/1351
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2012:
Godkendt.
Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof

Side 1
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2.
FOU - Orientering
Sagsnr.: 12/15005
Resumé:
A. Midt- og Vestsjællands Politi har rettet henvendelse til Lejre
Kommune og oplyst, at mandatet for lokalrådsmedlemmer er
på 2 år. Perioden for lokalrådsrepræsentanter fra april 2012 til
april 2014. Peter Walsøe og Keld Nielsen er udpeget for denne
periode.
B. Status – Prisoverrækkelser og Nytårskur.

Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2012:
A. Keld Nielsen orienterede om valget
B. Keld Nielsen orienterede om status vedrørende prisoverrækkelser/nytårskur

Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof

Side 2
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3.

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Afholdelse af Nordisk Mesterskab
Sagsnr.: 12/22989
Resumé:
Herslev Strand Sejlklub fremsender ansøgning af den 13. november 2012, om tilskud til
afholdelse af Nordisk Mesterskab for OK joller.
Sagsfremstilling:
Herslev Strand Sejlklub er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Sejlklubben har 397 medlemmer, der har til huse ved Herslev strand.
Klubben oplyser, at den indtil for ca. et års tid siden, ikke havde ok-jolle sejlere.
Der er nu kommet en stor gruppe jolle-sejlere med i klubben. Ca. 15-20 ok-joller sejler
nu med i sejlads om onsdagen. En anseelig ”flåde”, taget i betragtning af, at der for ca.
et år siden ikke fandtes ok-joller i klubben.
Der er lagt et stort arbejde i at samle joller, der ellers har ligget passivt i forskellige havne, og i at have fået sat Herslev Strand Sejlklub på landkortet.
Klubben oplyse, at succesen har været så stor, at Herslev strand sejlklub var den sejlklub
der ved det seneste DM for OK-joller var repræsenteret med flest joller, - næsten dobbelt
så mange som den nærmester ”konkurrent”.
Klubben oplyser også, at der ved det sidste klubmesterskab var der 50 joller på vandet.
Herslev strand sejlklub er blevet kontaktet af Dansk OK-Jolle klub, om de kan afholde
Nordisk Mesterskab i 2013.
Mesterskabet forventes afholdt over 3 dage – den 31. maj til 2. juni 2013.
Klubben gør opmærksom på, at et sådan arrangement er er økonomisk stor satsning, og
derfor søger klubben om tilskud til afholdelse af arrangementet.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at afholdelse af stævner, mesterskaber mm. ikke umiddelbart
falder inden for kriterierne for tilskud fra pulje til særlige formål.
Administrationen gør endvidere opmærksom på, at en eventuel godkendelse kan danne
præcedens for lignende ansøgninger.
Økonomi og finansiering:
Herslev strand Sejlklub søger om 10.000 – 20.000 kr.
Klubben har indgået de første aftaler om sponsorater, og arbejder videre på at inddrage
lokale virksomheder.
Herslev strand sejlklubs bestyrelse har bevilget 3.000 kr. til arrangementet.
Klubben oplyser, at et eventuelt overskud vil gå til ungdomsarbejde i juniorafdelingen.
Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for ”Pulje til særlige formål” er 162.968
kr., hvoraf 128.073 kr. er disponeret. Herefter er der 34.895 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 13-12-2012:
Bevilget underskudsgaranti på halvdelen af underskud, dog max. 10.000 kr.
Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof
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4.

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Boxergruppen
Darup
Sagsnr.: 12/22965
Resumé:
Administrationen har modtaget ansøgning af den 13. november 2012, fra Boxergruppen
Darup om tilskud til renovering af klubhus.
Der søges om 6.796,50 kr.
Sagsfremstilling:
Boxergruppen Darup er en frivillig folkeoplysende forening der har 28 medlemmer, der
træner boxer hunde.
Klubben har tilholdssted på adressen Darup Mosevej, Darup, 4000 Roskilde.
Boxergruppens klubhuse stammer fra 1997, hvor klubben blev etableret.
Klubhusene er løbende blevet vedligeholdt, men det ene er begyndt at vise tegn på råd i
gavlen. Derfor ønsker klubben at få skiftet sternbrædderne.
Endvidere ønsker klubben at få overdækket et areal mellem husene, hvilket vil give medlemmerne mulighed for at gå i tørvejr uden at skulle gå helt ind i klubhuset.
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke falder inden for kriterierne for
tilskud fra pulje til særlige formål.
Det er endvidere administrationens vurdering, at en eventuel godkendelse kan danne
præcedens.
Økonomi og finansiering:
Der søges om 4.800 kr. til materialer til overdækning mellem de to skurvogne/klubhus
(se foto).
Der søges om 1.600 kr. til materialer til læskærm mellem de to skurvogne/klubhus.
Der søges om 396,50 til nye sternbrædder på eksisterende skurvogne/klubhus.
I alt søges der om 6.796,50
Boxergruppen oplyser, at deres indtægtskilde er medlemskontingent, afholdelse af udstilling, avlskåring, mentalbeskrivelse og diverse prøver. Større udgifter er svære at afholde,
da det er en lille forening med få indtægter.
Af foreningens regnskab for 2011 fremgår det, at de har et overskud på 29.037 kr. i
2011.
Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for ”Pulje til særlige formål” er 162.968
kr., hvoraf 128.073 kr. Er disponeret. Herefter er der 34.895 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. At sagen drøftes

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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Bilag:
1. Ansøgning
2. Prisoverslag
3. Foto
4. P1010154.JPG
5. Regnskab 2011
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2012:
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da ansøgningen ikke falder inden for rammerne for
tilskud fra Pulje til særlige formål.
Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

13-12-2012
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5.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Hvalsø Brevdueforening
Sagsnr.: 12/24331
Resumé:
Hvalsø Brevdueforening har fremsendt ansøgning af den 1. december 2012, om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Sagsfremstilling:
Hvalsø Brevdueforening er en forening med p.t. ca. 19 medlemmer, der har tilholdssted
Åsvejen, Stationspladsen i Hvalsø.
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:

Ved afholdelse/deltagelse i kapflyvninger og udstillinger, at
virke for udbredelse og styrkelse af brevduesporten.

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 foreningens 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 Retningslinjer for aktivitetstilskud.
Administrationens vurdering:
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Hvalsø Brevdueforening kategoriseres under foreninger/øvrige.
Administrationen vurderer, at Hvalsø Brevdueforening lever op til kriterierne for at blive
godkendt som frivillig folkeoplysende forening, såfremt følgende ændres i vedtægterne:
§ 9, foreningen skal være åben for alle.
§ 23, beskrivelse af hvad der sker med eventuel formue hvis foreningen ophører, skal
ændres.
Økonomi og finansiering:

Lejre Kommune
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Godkendelse af ansøgningen kan have konsekvenser for de øvrige foreningers aktivitetstilskud.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. At sagen drøftes

Bilag:
1. Ansøgning
2. Vedtægter
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2012:
Ansøgningen imødekommet.
Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

13-12-2012
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6.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende 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.
Folkeoplysningsudvalget behandlede den 25. oktober 2012 sagen på ny, hvor sagen blev
udsat til administrationen har vurderet det juridiske i forhold til fonden.
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 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 kendskab 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
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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 foreninger, 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.
Administrationen vurderer, at der ikke er noget juridisk i ”Fundats for LedreborgFonden”, til hinder for en godkendelse af vedtægterne for Ledreborg Palace Golf Club.
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 13-12-2012:
Ansøgningen imødekommet.
Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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7.
FOU - Folkeoplysningsudvalgets mødeplan 2013
Sagsnr.: 12/24295
Resumé:
Administrationen fremsender forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget.
Sagsfremstilling:
Den samlede mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og fagudvalgene er
vedlagt.
Folkeoplysningsudvalget drøfter egen mødeplan.
I administrationens forslag er Folkeoplysningsudvalgets møder placeret ugen efter Udvalget for Kultur & Fritid af hensyn til sagsbehandlingstiden for sager, som Folkeoplysningsudvalget ikke kan træffe den endelige beslutning til.
Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget holder møder om torsdagen, kl. 18.00 på følgende datoer:
Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den

24.
12.
18.
16.
22.
17.
12.

januar
marts
april
maj
august
oktober
december

Administrationens vurdering:
I 2012 lå møderne 14 dage før Udvalget for Kultur & Fritid af hensyn til sagsbehandlingstiden for sager, som Folkeoplysningsudvalget ikke kan træffe den endelige beslutning til.
Det har dog vist sig, at der skal længere sagsbehandlingstid til.
Administrationen vurderer, at møderne bør lægges ugen efter Udvalget for Kultur & Fritid
således, at der er en måneds behandlingstid.
Økonomi og finansiering:
Ingen
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. At sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2012:
Mødeplan godkendt således, at marts mødet rykkes til den 14. og oktober mødet til den
10.
Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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8.
FOU - Eventuelt
Sagsnr.: 12/1352
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2012:
Der ønskes en tilkendegivelse af om Folkeoplysningsudvalget er positive over for en frivillighedsmesse. Peter Walsøe gjorde kort rede for, hvad arbejdsgruppen har af tanker
om en frivillighedsmesse.
Folkeoplysningsudvalget er positivt stemt. Punktet ønskes på dagsorden til næste møde.
Anne Lauridsen stillede spørgsmål, om Ole Meibom og Peter Walsøe har været på besøg
hos Kreativskolen. De oplyser, at det har de ikke endnu.
Afbud:
Jette Pekilidi
Jesper Kejlhof

