Referat
Folkeoplysningsudvalget
torsdag den 24. januar 2013
Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev
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1.
FOU - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 13/1052
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2013:
Godkendt.

Side 1
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2.
FOU - Orientering
Sagsnr.: 13/977
Resumé:
A. Den 27. august 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at bygningen ”Lageret”, adressen Smedegården 19, 4320 Lejre, udbydes til salg.
Bygningen huser SFO, der flytter til bygningen ”Linden”. Endvidere huser bygningen Osted/Lejre Skytteforening.
Skytteforeningen er blevet hørt i forbindelse med sagen om
frigjorte bygninger.
Skytteforeningen foreslog dengang, at der blev bygget skydebaner ved Allerslev skole, hvilket der ikke er afsat midler til.
Skytteforeningen har fremsendt forslag af den 25. november
2012 til løsning af foreningens lokaleproblemer og foreningen
har i brev af den 23. december 2012 bedt om at Folkeoplysningsudvalget bistår foreningen i forbindelse med at finde tilfredsstillende lokaleforhold.
Brev af den 25. november 2012 og brev af den 23. december
2012 er vedlagt.

Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Bilag:
1. Brev af den 25. november 2012
2. Brev af den 23. december 2012
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2013:
Punktet drøftet. FOU oversender sagen til Udvalget for Kultur & Fritid med henblik på at
der peges på egnede ledige lokaler.
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3.

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening Lejre Brugshunde Klub
Sagsnr.: 12/23822
Resumé:
Lejre Brugshundeklub har fremsendt ansøgning af den 15. november 2012, om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune, og om tilskud til IPO træningsbane, ca. 12.000 kr., samt om benyttelse af lokaler og baner ved Glim Skole.
Sagsfremstilling:
Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening:
Lejre Brugshunde Klub er en forening med pt. 6 medlemmer, der ønsker at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening.
Af foreningens vedtægter fremgår det, at foreningens formål er:
At foreningens aktiviteter foregår i et forpligtende foreningsfællesskab for herved at styrke medlemmernes motivation og
evne til at tage ansvar for dem selv og deres hunde. Både i
det private, men også når de færdes i samfundet.

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 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.
Ansøgning om benyttelse af lokaler og baner ved Glim Skole:
Udover ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening søger Lejre
Brugshunde klub om at benytte baner og lokaler ved Glim skole. Denne sag arbejder
administrationen på.
Ansøgning om IPO træningsbane:
Foreningen søger endvidere om tilskud til IPO træningsbane, da det er deres speciale.
IPO står for International Prøveordning og er et træningsprogram hvor der både afholdes
nationale og internationale mesterskaber. Programmet indeholder lydigheds- og brugsprøver. Der søges om 12.000 kr. til køb af banen.
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Administrationens vurdering:
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig folkeoplysende forening, skal Lejre Brugshunde Klub kategoriseres under foreninger, øvrige.
Administrationen vurderer, at Lejre Brugshunde Klub lever op til kriterierne for at blive
godkendt som frivillig folkeoplysende forening, såfremt der indskrives i vedtægterne
hvem der har tegningsretten.
Økonomi og finansiering:
Godkendelse af ansøgningen kan have konsekvens for de øvrige foreningers aktivitetstilskud.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes

Bilag:
1. Ansøgning
2. Vedtægt
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2013:
Foreningen godkendes som frivillig folkeoplysende forening.
Der henvises til, at foreningen dels kan tage kontakt med andre klubber med henblik på
benyttelse af lokaler/baner, og dels om der er mulighed for at låne IPO bane i de øvrige
klubber.
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4.

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Lejre Fotoklub Foredrag
Sagsnr.: 13/510
Resumé:
Lejre Fotoklub fremsender ansøgning af den 30. december 2012 om tilskud til foredragsarrangement.
Der søges om underskudsgaranti på 1.500 kr.
Sagsfremstilling:
Lejre Fotoklub er en frivillig folkeoplysende forening med ca. 45 medlemmer.
Klubben blev startet i 2006 af en gruppe fotoentusiaster i Hvalsø og omegn.
Klubbens formål er at drive en uformel fotoklub i Lejre Kommune, hvor der er plads til fotointeresserede med forskellige udgangspunkter.
Klubben ønsker at afholde et arrangement hvor den professionelle naturfotograf og forfatter Lars Gejl inviteres for at løfte interessen for naturen i Lejre og andre steder. Målet
med denne aften er at give alle interesserede dels større teknisk viden om naturfotografi
og dels at inspirere folk til at komme ud i naturen og opleve områdets natur.
Klubben oplyser, at arrangementet er offentligt og ikke kommercielt og har et indhold,
der er lidt ud over det klubben normalt vil kunne præsenterer for sine medlemmer, og
andre fotointeresserede.
Arrangementet finder sted den 3. april 2013, kl. 19.00 – 22.00.
Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om
tilskud fra ”Pulje til andre kulturelle opgaver”. Det vil sige, at arrangementet er lokalt
forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt.
Økonomi og finansiering:
Foreningen søger om underskudsgaranti på 1.500 kr.
Budget for arrangementet og regnskab 2011 for foreningen er vedlaget.
Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for pulje til særlige formål er 166.232 kr.,
hvoraf 0 kr. er disponeret.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes

Bilag:
1. Ansøgning
2. Budget
3. Regnskab 2011
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Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2013:
Godkendt

Side 6
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5.

FOU- Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Hvalsø Småbørnsklub - El-ladcykler
Sagsnr.: 12/24764
Resumé:
Administrationen har modtaget en ansøgning fra Hvalsø Småbørnsforening, af den 10.
december 2012, om tilskud til køb af el-ladcykler.
Der søges om 40.000 kr. eller alternativt 20.000 eller 30.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget behandlede den 26. januar 2012 en ansøgning fra Hvalsø Småbørnsforening, om tilskud til køb af 4 ladcykler, i alt 51.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte sagen og indkalde foreningen til mødet
den 29. marts 2012, med henblik på en uddybning af ansøgningen.
Ansøgningen blev ikke imødekommet, da Folkeoplysningsudvalget vurderede, at ansøgningen ikke falder inden for Folkeoplysningsudvalgets rammer for tilskud.
Sagsfremstilling:
Hvalsø Småbørnsforening er godkendt som frivillig folkeoplysende forening og har på nuværende tidspunkt 25 medlemmer, hvoraf 23 er bosiddende i Lejre Kommune.
Foreningens formål er gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, med udgangspunkt i fælles idrætslige aktiviteter, at skabe samvær, trivsel og glæde, der tilgodeser
medlemmernes behov og interesser samt alderssvarende udvikling.
Med fokus på gode oplevelser for børn under 3 år, ønsker foreningen at indkøbe 4 elladcykler til at køre ud og gøre brug af lokalområdets mange tilbud sammen med de små
børn. Tidligere blev der søgt om ladcykler og ikke el-ladcykler.
Foreningen henvender sig med projektet til forældre med småbørn, som gerne vil ud og
opleve kommunens natur sammen med de små børn.
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 kilometer og
er ture som ikke er oplagt til bens eller i bud, 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 cykler.
Foreningen vil stå for booking af cyklerne og sørge for at cyklerne vedligeholdes. Endvidere vil foreningen arrangere ture rundt i kommunen.
Foreningen søgte i 2011 om 4 ladcykler men fik afslag. Foreningen mener stadig at ladcykler vil kunne gøre en forskel, da cyklerne vil betyde en stærkt forøget oplevelsesmulighed af naturen for småbørnsforældre med deres børn og det er baggrunden for endnu
en 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.
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Økonomi og finansiering:
Foreningen oplyser, at prisen på en el-ladcykel er ca. 15.000 kr. og dermed vil 4 elladcykler koste ca. 60.000 kr.
Foreningen har fået tilsagn fra Friluftsrådet m.fl. om støttebeløb på 20.000 kr.
Foreningen søger derfor om 40.000 kr., alternativt 20.000 eller 30.000 kr.
Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for ”Pulje til særlige formål” er 166.232
kr., hvoraf 0 kr. er disponeret.
Foreningen vil opkræve et mindre gebyr, der vil gå til vedligeholdelse af cyklerne. Gebyret forventes at være på 40 kr.
Beslutningskompetence:
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at sagen drøftes

Bilag:
1. Regnskab 2011
2. Ansøgning
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2013:
Ansøgningen kan ikke imødekommes, da FOU ikke finder at ansøgningen falder inden for
kriterierne for tilskud fra puljen til særlige formål.
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6.
FOU - Eventuelt
Sagsnr.: 13/1048
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 24-01-2013:
FOU gav input til evaluering af prisoverrækkelse og nytårskuren.
Jette Pekilidi oplyste, at der er problemer med lokalerne til porcelænsmaling på Firkløverskolen. F.eks. er der låst til nogle af de lokaler som aftenskolen skal bruge, og de kan ikke få adgang. FOU drøftede problematikken og opfordre aftenskolen til at tage kontakt til
lederen af Firkløverskolen.
Torben Olsen oplyste, at deres booking af KHIF’s fastelavnsfest var gået galt, så de afholder arrangementet på brandstationen i stedet.

