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FOU - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 13/1052

Resumé:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Dagsordenen godkendt herunder tillægsdagsordenen.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:

Side 1
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FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Diabetesforeningens Lokalforening i Lejre

Sagsnr.: 13/14485

Resumé:
Diabetesforeningens Lokalforening i Lejre har fremsendt ansøgning om godkendelse som
frivillig folkeoplysende forening.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil godkende Diabetesforeningen som frivillig folkeoplysende forening.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Godkendt under forudsætning af, at foreningen er villig til at ændre paragraf 17 således,
at overskydende midler går til Lejre Kommune.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:




At forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse
med Diabetesforeningens vedtagne strategier og formål.
At virke for at forbedre livet med sygdommen diabetes gennem forebyggelse og bekæmpelse af diabetes og dens følgevirkninger.
Som led i opfyldelsen af foreningens formål skal Diabetesforeningen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt virke for
at forbedre livskvaliteten for diabetikere og deres pårørende
blandt andet gennem bekæmpelse af fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af diabetes. Endvidere at øge helbredsmulighederne for diabetes og forebygge diabetes og dens følgesygdomme.

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, proce-
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dure 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 Diabetesforeningen i Lejre kategoriseres under ”Foreninger,
øvrige”, med faktor 0,90.
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Godkendelse af ansøgningen kan have konsekvens for de øvrige foreningens aktivitetstilskud.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
1. Ansøgning
2. Vedtægter

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

3.

10-10-2013

Side 4

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Bramsnæs Floorball - Bander

Sagsnr.: 13/16186

Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning af den 13. september 2013 fra Bramsnæs
Floorball klub, om tilskud fra pulje til særlige formål.
Der søges om tilskud på 27.500 kr. til bander.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til hvorvidt udvalget vil imødekomme ansøgningen.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Ansøgningen er godkendt, med den bemærkning, at banderne tilfalder Lejre Kommune
hvis foreningen ophører.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
Bramsnæs Floorball er en frivillig folkeoplysende forening med 22 medlemmer.
Klubben ønsker at oprette ungdomsafdeling i samarbejde med SFO på Grønhøjgård. Men
foreningen oplyser, at den ikke har de rigtige bander til at opsætte baner.
På nuværende tidspunkt spilles der på bander til fodbold. Foreningen oplyser, at disse
bander er meget tunge og at de dermed er svære for børn at sætte op.
Målet er at oprette 2 ungdomshold fra alderen 5-9 år og 10-15 år. Endvidere ønsker foreningen at starte et dame senior hold.
Foreningen søger derfor om tilskud på 27.500 kr. til bander.
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.
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Foreningen har indhentet et tilbud på et sæt bander til 47.500 kr.
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Foreningen har selv opsparet 20.000 kr. og søger derfor 27.500 kr.
Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for ”Pulje til særlige formål” er 166.232
kr., hvoraf 15.434 kr. er disponeret. Herefter er der 150.798 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Bilag:
1. Ansøgning
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Kwan Chang
Bramsnæs Taekwondo Klub - Kampudstyr

Sagsnr.: 13/17337

Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning af den 6. september 2013 fra Kwan Chang
Bramsnæs Taekwondo Klub om tilskud fra pulje til særlige formål.
Der søges om 40.700 kr. til udstyr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil imødekomme ansøgningen.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Ansøgningen imødekommes således, at der bevilges 15.000 kr. Udvalget ser gerne at der
indkøbes sparkeplader, da hjælme og veste anses for personligt udstyr. Beløbet bevilges
som et engangsbeløb.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
Kwan Chang Bramsnæs Taekwondo klub er en godkendt frivillig folkeoplysende forening.
Klubben har været lukket i ca. 5 år og er nu startet op igen.
Klubbens mål er, at skabe et rummeligt og attraktivt miljø for børn, unge og voksne og
udvikle deres talenter.
Klubben oplyser, at Taekwondo oftest tiltrækker børn og unge som ikke følger sig tiltrukket af de mere populære sportsgrene.
Klubbens mål er at have 40 medlemmer inden udgangen af 2013 og få så mange af disse
medlemmer som muligt til at dyrke taekwondo på et niveau, hvor de kan konkurrere
med de bedste i Danmark.
Administrationens vurdering:
I henhold til kriterier for pulje til særlige formål, kan enkelte foreninger eller foreninger i
fællesskab søge tilskud til:




Nye initiativer
Udviklingsarbejder for børn og unge
Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn
berettiger til ekstra støtte.
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Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Foreningen søger om tilskud på 40.700 kr. fordelt som følger:
Flyers/postkort til kampagne, 1.000 kr.
Hjelme, 40 stk., 13.000 kr.
Veste 40 stk., 13.000 kr.
Sparkepuder, 20 stk. 3.900 kr.
Store sparkepuder, 20 stk. 9.800 kr.
Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for ”Pulje til særlige formål” er 166.232
kr., hvoraf 15.434 er disponeret. Herefter er der 150.798 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Bilag:
1. Ansøgning
2. Budget
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FOU - FOF Hvalsø ansøger om tilskud af aftenskolernes tilbagebetalingsmidler 2012

Sagsnr.: 12/14179

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 tilskudsregnskab for 2012 i møde den
18. april 2013 besluttede Folkeoplysningsudvalget, at aftenskolerne skulle tilskrives om
denne mulighed.
Aftenskolerne blev informeret om muligheden for at ansøge om tilskud af denne pulje i
brev af 25. april 2013 med ansøgningsfrist 1. juni 2013.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Ansøgningen imødekommes.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
FOF Hvalsø har i mail af 26. september ansøgt om tilskud til yoga-måtter, da de eksisterende måtter er i meget ringe stand.
FOF Hvalsø oplyser, at ansøgningen ikke blev indleveret før fristen den 1. juni 2013, fordi
de først i forbindelse med opstarten af efterårssæsoner har konstateret, hvor få gode og
hele måtter der er tilbage.
Ansøgningen af 26. september 2013:


FOF Hvalsø ansøger om tilskud til 20 stk. yoga-måtter á 429
kr.

I alt 8.580,00 kr.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at der kan træffes beslutning om ansøgningen på det foreliggende grundlag.
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
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Aftenskolernes samlede tilbagebetalingsmidler for 2012 udgør 200.306 kr. Folkeoplysningsudvalget har besluttet at anvende 27.422 kr. til aftenskoler, der i kalenderåret 2012
har kunnet udnytte et større tilskud.
Beløbet til andre formål udgjorde herefter 172.844 kr.
Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 22. august 2013 at imødekomme ansøgninger fra henholdsvis DOF Bramsnæs Aftenskole, FOF Midtsjælland, FOF Hvalsø og
LOF Lejre på i alt 45.880 kr.
Beløbet til andre formål udgør herefter 126.964 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Bilag:
1. FOF Hvalsø - Yoga-måtter- ansøgning om ekstra tilskud af tilbagebetalingsmidlerne
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FOU - Eventuelt

Sagsnr.: 13/1048

Resumé:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Keld Nielsen oplyser følgende:
At sagen om hvor vidt Folkeoplysningsudvalget kan forlange, at midler i en forening skal
gå til formål indenfor kommunen ved foreningens ophør, kommer på næste FOU-møde.
At der er indgået en klage fra Hvalsø Badminton om, at de er utilfredse med proceduren
for fordeling af haltider. Klagen behandles på næste FOU møde.
At administrationen har indsendt en ansøgning vedrørende breddeidræt til Kulturministeriet. Ansøgningen behandles i december måned, hvorefter vi får besked om hvorvidt ansøgningen er imødekommet.
Torben Olsen oplyste, at han deltog i Frivillig Fredag og roste arrangementet. Torben Olsen bemærkede, at der manglede tid til at netværke under arrangementet.
Næste møde ønskes julefrokost.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Gospel Koncert

Sagsnr.: 13/17586

Resumé:
Administrationen har modtaget ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål fra Peter
Walsøe.
Der søges i samarbejde med skolelederne på Hvalsø skole, Osted Skole og Midtsjællands
Efterskole om underskudsdækning på 10.000 kr. til workshops med efterfølgende koncert.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil imødekomme ansøgningen.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da den ikke falder inden for kriterierne for pulje til
særlige formål.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
I samarbejde med skolelederne på Hvalsø Skole, Osted Skole og Midtsjællands Efterskole
har Peter Walsøe arrangeret workshops på de 3 nævnte skoler for de ældste elever med
efterfølgende koncert i Hvalsø Hallen.
Koncerten bliver en gospelkoncert med solister og et kor på ca. 250 elever fra skolerne.
Om projektet:






Ca. 3 uger før koncerten vil der være gospel workshop på de 3
skoler.
Eleverne øver melodierne på skolerne i perioden fra workshop
til koncertdag.
På koncertdagen øver alle eleverne fra kl. 12-18 sammen med
solisterne.
Alle elever bespises i hallen kl. 18-19 og maden leveres af
MSE.
Kl. 19.30 starter koncerten og kører ca. 2-2½ time.

Arrangementet er et non-profit arrangement, hvorfor ingen skal have del i et eventuelt
overskud. Hvis der bliver et overskud, vil det få indflydelse på skolerne udgifter til projektet.
Administrationens vurdering:
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Det er administrationens vurdering, at arrangementet umiddelbart falder inden for anden
lovgivning. Endvidere skal det bemærkes, at det ikke er forening eller foreninger i fællesskab der søger.
I henhold til kriterier for pulje til særlige formål, kan enkelte foreninger eller foreninger i
fællesskab søge tilskud til:




Nye initiativer
Udviklingsarbejder for børn og unge
Andre særlige formål, der efter Folkeoplysningsudvalgets skøn
berettiger til ekstra støtte.

Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Der søges om underskudsgaranti på 10.000 kr.
Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for ”Pulje til særlige formål” er 166.232
kr., hvoraf 15.434 kr. er disponeret. Herefter er der 150.798 kr. til rådighed.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Bilag:
1. Ansøgning
2. Budget
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FOU - Tilskud til den frivillige folkeoplysende voksenundervisning for 2014

Sagsnr.: 13/15732

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.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at budgetrammen fordeles i henhold til retningslinjerne.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 10-10-2013:
Kolonne H er godkendt.
Afbud:
Lena Holm Jensen
Annette Vinding
Ole Meibom
Anni Vedel
Peter Walsøe udeblev uden afbud.
Sagsfremstilling:
Administrationen har modtaget ansøgninger fra Bramsnæs Aftenskole, Familielandbruget,
FOF Hvalsø, FOF Midtsjælland, Kreativskolen, Lejreegnens Husholdningsforenings Aftenskole, LOF, Midtsjællands Vævekreds samt Tolstrupkoret.
For 2014 er afsat 1.137.983 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 2012.
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.
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Aftenskolerne bortset fra LOF melder uændret aktivitetsniveau i forhold til 2012. LOF
anmoder om tilskud på 190.000 kr. grundet øget aktivitet i forhold til 2012.
Administrationens vurdering:
Administrationen har fordelt budgettet i henhold til retningslinjerne, jf. vedlagte oversigt.
Det medfører at fordelingen sker efter kolonne ”G” i bilaget.
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Tilskud finansieres af budgettet for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget.
Bilag:
1. Tilskudsberegning for 2014

