Folkeoplysningsudvalget

REFERAT
Sted:

Mødelokale 5, Allerslev

Dato:

Torsdag den 14. februar 2019

Start kl.:

18:00

Slut kl.:

21:00

Medlemmer:

Anne Lauridsen (Medlem)

William S. Jacobsen (Medlem)

Torben Olsen (Medlem)

Kurt Larsen (Medlem)

Jørgen Olsen (Medlem)

Dorte Olsen (Medlem)

Ole Meibom (Medlem)

Ina Frederiksen (Sekretær)

Peter Rasmussen (Medlem)

Christian Fjeldsted Andersen

Albert Hansen (Medlem)

Fraværende:

(Medlem)

Lars Kaae Wagner (Medlem)

Claus Jørgensen (Medlem)

Jens Nielsen (Medlem)

Anne Marie Jensen (Medlem)
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FOU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Godkendt
Afbud:
Anne Marie Jensen
Ole Meibom
Hanne Christensen
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen
Albert Hansen

Side 1
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14-02-2019

Side 2

FOU - Indkaldelse af suppleant
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Godkendt, så suppleant Hanne Christensen indtræder som fast medlem af udvalget.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Ole Meibom
Hanne Christensen
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen
Albert Hansen
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Side 3

FOU - Orientering - Februar 2019
00.01.00.G00

19/611

Åben sag

Resumé
A. Folkeoplysningsudvalget ønsker løbende at følge forbruget på
folkeoplysningsområdet.
Administrationen har udarbejdet oversigt over indtægter og udgifter vedrørende
frivillige folkeoplysende foreninger, voksenundervisning og mellemkommunale
betalinger.
Pulje til særlige formål ligger under budget for frivillige folkeoplysende foreninger.
Bilag vedlagt.
B. Nyhedsbrev fra +DIG-sekretariatet (vedlagt som bilag).
C. Vedr. status på projektet ”Bevæg dig for livet”
Bevæg dig for livet er et landsdækkende partnerskabsprojekt i et fælles
samarbejde mellem DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF
(Danmarks Idrætsforbund), hvor den landsdækkende målsætning er, at 75% af
danskerne skal være idrætsaktive i 2025, og 50 pct. skal dyrke idræt i en
forening.
En af vejene til at nå målet er at indgå forpligtende 5-årige partnerskaber med 15
særligt udvalget visionskommuner.
Økonomiudvalget tilsluttede sig til møde den 14. marts 2018, at Lejre Kommune
indsendte en intentionserklæring til DGI og DIF med anmodning om at komme i
betragtning som visionskommune for projektet ”Bevæg dig for livet”.
Lejre Kommune blev primo april 2018 udpeget til at gå videre i arbejdet med at
blive visionskommune for ”Bevæg dig for livet” og har herefter i tæt samarbejde
med DGI/DIF og DGI Midt- og Vestsjælland arbejdet på at formulere et
aftalegrundlag/en visionsaftale for samarbejdet, herunder udpegning af lokal
målsætning, strategi og konkrete målgrupper.
Udkastet til aftalegrundlag/visionsaftale er forelagt Økonomiudvalget den 6.
februar 2019 til drøftelse forud for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i
marts.
Drøftelsen er en opfølgning på KB-temamødet den 24. januar 2019 – dog er der
siden i dialog mellem parterne indarbejdet forslag til ny formulering og nyt måltal
vedr. foreningsaktive, således at måltallet er 50% samtidig med, at definition og
målpraksis er præciseret.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Taget til efterretning
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Afbud:
Anne Marie Jensen
Ole Meibom
Hanne Christensen
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen
Albert Hansen

Bilag:
1 Åben Økonomioversigt - februar 2019
2 Åben Økonomioversigt - Pulje til særlige formål
3 Åben Nyhedsbrev fra +DIG Januar 2019

12380/19
12366/19
11164/19
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Side 5

FOU - Arbejdsgrupper - status 2019
18.00.00.G00

19/957

Åben sag

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har nedsat en række arbejdsgrupper med henblik på udvikling
af forskellige områder inden for folkeoplysningen.
Folkeoplysningsudvalget gennemgår status for de forskellige arbejdsgrupper.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget: Intet nyt.
Folkeoplysningspolitik: Forslaget forventes behandlet i april/maj.
Tilskudsordninger: Er i proces.
Prisoverrækkelse: Der skal arbejdes med synliggørelse af arrangementet.
Administrationens evaluering drøftes/evalueres i arbejdsgruppen. Administrationen
indkalder til møde.
Rekruttering: Lægges ind under ”Bevæg dig for livet”.
Bevæg dig for livet: Arbejdsgruppen består af Jørgen Olsen, William S. Jacobsen og
Albert Hansen.
Budget: Arbejdsgruppen består af Peter Rasmussen, William S. Jacobsen og
administrationen spørger Ole Meibom.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Hanne Christensen
Ole Meibom
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen
Albert Hansen
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Sagsfremstilling
Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget ønsker at synliggøre udvalgets arbejde f.eks. hvilke muligheder,
der er for at søge tilskud.
Arbejdsgruppen består af: Lars Kaae Wagner og Peter Rasmussen.
Intet nyt.
Revidering af Folkeoplysningspolitik
Udvalget ønsker at se på, om den nuværende Folkeoplysningspolitik skal revideres.
Arbejdsgruppen består af: Jens Nielsen, William S. Jacobsen og Ole Meibom.
På mødet den 13. december 2018 blev arbejdsgruppens forslag til revideret
Folkeoplysningspolitik forelagt. Forslaget blev indstillet til godkendelse, og sendes til
behandling i Udvalget for Kultur & Fritid i maj.
Tilskudsordninger – Aktivitetstilskud/Lokaletilskud
Udvalget ønsker at udvikle tilskudsordningerne.
Arbejdsgruppen består af: Ole Meibom, Torben Olsen og Jens Nielsen.
Intet nyt
Prisoverrækkelsesarrangement
Folkeoplysningsudvalget ønsker at udvikle arrangementet.
Arbejdsgruppen består af: Kurt Larsen, Christian F. Andersen, Peter Rasmussen, William
S. Jakobsen og Anne Lauridsen.
Arrangementet blev afholdt den 19. januar 2019 i Såby hallen. Der var ca. 150-175
deltagere i arrangementet, hvor ca. 65 blev hædret, og der blev uddelt leder- og
trænerpriser.
Rekruttering af ledere og trænere
Hvad kan Folkeoplysningsudvalget bidrage med?
Bevæg dig for livet
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen skal arbejde med input til projektet ”Bevæg dig for livet”.
Budget
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen skal arbejde med forslag til kommende budget og høringssvar til
budgettet.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Gevninge
Gymnastikforening - Mikrofon og headsæt
18.00.00.G00

18/14906

Åben sag

Resumé
Gevninge Gymnastikforening fremsender ansøgning om tilskud til køb af mikrofon og
headsæt.
Der søges om i alt 5.190 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Sagen udsættes og behandles på mødet i maj. Peter Rasmussen deltog ikke under
behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Hanne Christensen
Ole Meibom
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen

Sagsfremstilling
Gevninge Gymnastikforening, der er en frivillig folkeoplysende forening, søger om tilskud
til køb af mikrofon og headsæt.
Mikrofon og headsæt skal bruges til deres træning og i forbindelse med opvisninger og
arrangementer.
Foreningen oplyser, at de afholder fredagsfræs og gymnastikopvisning fem gange årligt i
Trælleruphallen, hvor der er mellem 75-200 deltagere.
Derudover har foreningen gymnastiktræning hver mandag, hvor det til tider er svært at
råbe omkring 40 aktive børn op.
Foreningen oplyser, at de derfor har brug for en trådløs mikrofon, med headsæt, så

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

14-02-2019

Side 8

træneren kan bevæge sig rundt i salen, også når der undervises i springgymnastik og
fitness.
Materialet vil blive opbevaret, så underafdelingerne også kan benytte materialet.

Bilag:
1 Åben Ansøgning - Gevninge Gymnastikforeninge - Mikrofon og headsæt

109732/18

Administrationens vurdering
Der er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for pulje
til særlige formål.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Der søges om i alt 5.190 kr.
Administrationen oplyser, at der i pulje til særlige formål er 181.264 kr., hvoraf 50.185
kr. er disponeret.
Herefter er der 131.079 kr. til rådighed.

Lejre Kommune

14-02-2019

Folkeoplysningsudvalget

6.

Side 9

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Gevninge
Gymnastikforening - Opbevaringskasser
18.00.00.G00

18/14902

Åben sag

Resumé
Gevninge Gymnastikforening søger om tilskud til køb af opbevaringskasser til mindre
redskaber og rekvisitter.
Der søges om i alt 17.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Sagen udsættes og behandles på mødet i maj. Peter Rasmussen deltog ikke under
behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Hanne Christensen
Ole Meibom
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen

Sagsfremstilling
Gevninge Gymnastikforening er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Foreningen søger om tilskud til køb af opbevaringskasser, da deres redskaber og
rekvisitter forsvinder.
Der er tale om håndvægte, vægtstænger, medicinbolde, elastikker mm.
Trænerne vælger derfor at tage redskaber/rekvisitter med frem og tilbage i deres biler.
Andre trænere kan derfor ikke gøre brug af materialerne.
Derfor ønsker foreningen kasser til opbevaring, så andre trænere vil kunne benytte
redskaberne/rekvisitterne.
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Bilag:
1 Åben Ansøgning - Gevninge gymnastikforening - Opbevaringskasser

109729/18

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for pulje
til særlige formål.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Der søges om i alt 17.000 kr.
Administrationen oplyser, at der er 181.264 kr. i pulje til særlige formål, hvoraf 50.185
kr. er disponeret.
Herefter er der 131.079 kr. til rådighed.
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Osted IF bander til petanquebanen
18.00.00.G00

19/696

Åben sag

Resumé
Osted Idrætsforening fremsender ansøgning om tilskud til køb af bander til
petanquebanen i Osted.
Der søges om i alt 14.062 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Sagen udsættes og behandles på mødet i maj. Albert Hansen deltog ikke under
behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Hanne Christensen
Ole Meibom
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen

Sagsfremstilling
Osted Idrætsforening, der er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune, ønsker
at udskifte banderne omkring deres petanquebane.
Banderne er fra 1999, da banerne blev etableret, og banderne er i meget dårlig stand, og
skal udskiftes.
Der er i alt 6 petanquebaner, der hver måler 15 x 4 meter.
Foreningen oplyser, at deres petanqueafdeling har 49 medlemmer.
Foreningens medlemmer udfører arbejdet med afmontering og opsætning/renovering af
banderne.
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Bilag:
1 Åben Ansøgning

4729/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgning falder inden for kriterierne for pulje til
særlige formål.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Administrationen oplyser, at der er 181.264 kr. i pulje til særlige formål, hvoraf 50.185
kr. er disponeret.
Herefter er der 131.079 kr. til rådighed.
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Osted
Idrætsforening - Agilityudstyr
18.00.00.G00

19/715

Åben sag

Resumé
Osted Idrætsforening søger om tilskud til indkøb af agilityudstyr.
Der søges om i alt 25.063 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Ansøgningen imødekommes således, at der bevilges 15.000 kr. Albert Hansen deltog ikke
under behandlingen af dette punkt.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Ole Meibom
Hanne Christensen
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen

Sagsfremstilling
Osted Idrætsforening er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.
Foreningen ansøger om tilskud til agilityudstyr, da foreningen ønsker nye
træningsmetoder for børn og unge fodboldspillere.
Foreningen oplyser, at det nye udstyr skal være med til at fremme reaktionsevner og
teknik træning.
Da det er nye redskaber og metoder til træning i foreningen, forventer foreningen, at det
vil give mere glæde i træningen.
Foreningen oplyser endvidere, at denne form for træning åbner op for, at træneren bedre
kan se, hvordan spillere arbejder med deres fødder. Dette kombineres med den plads,
som spilleren udfylder på banen, og dermed forfines alt lige fra spurter, vendinger,
taklinger mv.
Træningspakkerne kan selvfølgelig bruges af alle aldre og niveauer af fodboldspillere og
vil komme til at skabe sjove og anderledes træningspas på banen.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

14-02-2019

Side 14

Bilag:
1 Åben Ansøgning

8775/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for pulje
til særlige formål.
Administrationen foreslår, at en eventuel godkendelse betinges af, at materialet kan
bruges af andre.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Der søges om i alt 25.063 kr.
Administrationen oplyser, at der pulje til særlige formål er 181.264 kr., hvoraf 50.185
kr. er disponeret.
Herefter er der 131.079 kr. tilbage.
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FOU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 14-02-2019
Jens Nielsen spørger, hvordan kan vi initiere en skoleidrætsdag for alle skoler, så alle
skoler er samlet på samme lokation.
William foreslår, at Folkeoplysningsudvalget inviterer Dansk Skoleidræt til mødet i
april/maj.
Der inviteres endvidere repræsentant fra Center for Børn & Læring.
William S. Jacobsen orienterede om, at han som repræsentant i LIU deltog i DIF
idrætsrådskonference 2019.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Hanne Christensen
Ole Meibom
Lars K. Wagner
Claus Jørgensen
Anne Lauridsen

