Folkeoplysningsudvalget

REFERAT
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1.

11-04-2019

FOU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Godkendt
Afbud fra:
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Side 1

Lejre Kommune

11-04-2019

Folkeoplysningsudvalget

2.

Side 2

FOU - Orientering om Markedsdag for skoler og foreninger
18.00.00.G00

19/3159

Åben sag

Resumé
Besøg af skoleleder Sanne Sørensen (Kirke Såby Skole), der orienterer om den
kommende Markedsdag for skoler og foreninger.
Markedsdag for skoler og foreninger 2019 afholdes den 2. maj, kl 15.00-16.30 i Hvalsø
Hallen, hvor de 300 lærere og pædagoger, der er ansat i Lejre Kommunes skoler og
dagtilbud inviteres til at møde de deltagende foreninger.
Formålet med markedsdagen er at skabe de bedste rammer for endnu stærkere
samarbejde mellem skoler og børnehaver, foreninger m.fl.
Invitation til Markedsdagen er vedlagt til udvalgets orientering.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Skoleleder Sanne Sørensen fra Kr. Såby Skole orienterede om kommende Markedsdag
for skoler og foreninger.
Folkeoplysningsudvalget foreslår at:
 Der sendes invitation lokalt ud fra skolen (fra den lokale skoleleder), og der
orienteres om, at der evt. kan frikøbes fri
 Markedsdagen bør afholdes i 2 lokalområder ad gangen
Afbud fra:
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Bilag:
1 Åben Invitation til Markedsdag 2019

24078/19

Lejre Kommune
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3.

Side 3

FOU - Orientering - April 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. Status på Bevæg dig for livet
Processen omkring ansættelse af projektleder til Bevæg dig for livet er i gang med
henblik på ansættelse pr. 1. juni 2019.
C. Status vedrørende Kr. Hyllinge Hallen
På nuværende tidspunkt arbejdes der med fondsproces. Herefter kan der tages stilling til,
om visionsprojektet kan realiseres, eller om det bliver en ”almindelig hal”.
D. Status på Allerslev komplekset
Principielt holder tidsplanen 1. september, men reelt kan der ske forsinkelser.
Administrationen har derfor afholdt et møde med de involverede parter om genhusning.
E. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden
Forretningsorden blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. juni 2018 med
enkelte rettelser. Den endelige forretningsorden vedlægges som bilag til orientering.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Taget til efterretning.
Under punkt B orienterede William S. Jacobsen om, at kommunen på
kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts 2019 har vedtaget at gå ind i projektet
Bevæg dig for Livet. Der er på nuværende tidspunkt ansættelsessamtaler med henblik på
ansættelse af en projektleder til Bevæg dig for Livet-indsatsen i Lejre Kommune.
Afbud:
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Bilag:
1 Åben Oversigt - FOU økonomi april 2019
2 Åben Økonomioversigt - Pulje til særlige formål - april 2019
3 Åben Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

29969/19
29966/19
30022/19

Lejre Kommune

11-04-2019
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4.

Side 4

FOU - Arbejdsgrupper - Status april 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 11-04-2019
Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget
Arbejdsgruppen har planlagt et møde.
Arbejdsgruppen har drøftet forskellige tiltag:
 Synliggørelse ved møder hos foreningerne, fx ved annonce i lokalavisen
 Genoplivning af Plakaten
 Synliggørelse af prisoverrækkelse, fx annonce i avis både før og efter
 Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget på Frivillig Fredag
 Forslag om ”Åbent møde”, så alle har spørgetid en halv time før
Folkeoplysningsmøderne
Revidering af Folkeoplysningspolitik
Sagen behandles i maj/juni
Aktivitetstilskud/lokaletilskud
Arbejdsgruppen afventer oplysninger fra administrationen. Arbejdsgruppen ser på
kategoriseringer af foreningen.
Prisoverrækkelsesarrangement
Der indkaldes til evalueringsmøde.
Bevæg dig for Livet
Se punkt 3.
Budget
Intet nyt.
Afbud:
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

11-04-2019

Side 5

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.
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/juni.
Tilskudsordninger – Aktivitetstilskud/Lokaletilskud
Udvalget ønsker at udvikle tilskudsordningerne.
Arbejdsgruppen består af: Ole Meibom, Torben Olsen og Jens Nielsen.
Prisoverrækkelsesarrangement
Folkeoplysningsudvalget ønsker at udvikle arrangementet.
Arbejdsgruppen består af: Kurt Larsen, Christian F. Andersen, Peter Rasmussen, William
S. Jakobsen og Anne Lauridsen.
Bevæg dig for livet
Arbejdsgruppen skal arbejde med input til projektet ”Bevæg dig for livet”.
Arbejdsgruppen består af: Jørgen Olsen, William S. Jacobsen, Albert Hansen.
Budget
Arbejdsgruppen skal arbejde med forslag til budget.
Arbejdsgruppen består af: Peter Rasmussen, William S. Jacobsen og Ole Meibom

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Lejre Kommune
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5.

Side 6

FOU - Fordeling af haltider i Hvalsø Hallerne 2019-2020
82.00.00.G00

19/3621

Åben sag

Resumé
I forbindelse med den årlige booking af tider i kommunens haller er der problemer med
at få fordelingen til at gå op i Hvalsø Hallerne, og parterne kan ikke nå til enighed.
Der er tale om tider i Hvalsø Hallerne for håndbold, fodbold, gymnastik og floorball.
Parterne er indbudt til at deltage i mødet.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Deltagere under dette punkt fra foreningerne, der benytter Hvalsø Hallerne:
Claus Dilling, formand for Brugerrådet
Inger-Lis Westergaard, Såby Håndbold
Erik Moesgaard, Fodbold
Mike, Floorball
Rikke P. Stecker, Hvalsø HBC 81
Birgitte Nielsen, Hvalsø Gymnastik
Foreningerne fik mulighed for at fremlægge argumenter for deres ønsker om tider.
Halfordelingsgruppen efterlyser kriterier for fordeling. Halfordelingsgruppen har aftalt, at
den planlægger fordelingen tidligere til næste år.
Brugerrådet mangler svar fra skolen om, hvorvidt de kan leve med, at banderne står
fremme.
Den fordeling, der blev uddelt på mødet (fremsendt af Claus Dilling den 10. april) blev
vedtaget. (Vedlagt dette referat som bilag).
Afbud fra:
Albert Hansen
Anne Lauridsen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

11-04-2019

Side 7

Sagsfremstilling
Brugerrådet fra Hvalsø Hallerne har indsendt anmodning om hjælp fra
Folkeoplysningsudvalget til den årlige timefordeling i Hvalsø Hallerne.
På to timefordelingsmøder har repræsentanter fra foreningerne, der bruger hallerne
været samlet, men der er ikke opnået enighed.
Følgende bindinger giver udfordringer:
Håndbold skal spille i hal 1, når de benytter harpiks (dvs. voksenhold aften), og de kan
ikke spille med bander. Desuden har de ikke mulighed for at spille mandag aften.
Gymnastik har brug for 2 haller samtidig en af dagene i et par timer, fordi de har et
kæmpe hold, der både består af springgymnaster og rytmisk gymnastik og hvor holdet
også skal træne sammen om en fælles opvisning. I hal 2 hvor springgraven er, kan
gymnastik ikke hente springmadrasser og redskaber ind og få nok tilløb, hvis alle bander
er oppe. Som oftest skal gymnastik bruge hal 2, fordi det er der, springgraven er.
Fodbold vil have deres timer i én hal på 2 følgende hverdage for at undgå at skulle sætte
bander op og tage halvdelen ned igen flere gange.
Stort set alle er interesserede i, at deres timer er samlet, så trænerne ikke skal komme
flere ugedage.
Skema med ønskerne er vedlagt som bilag.

Bilag:
1 Åben Anmodning
fra
brugerrådet
om
hjælp
til
Timefordeling 30035/19
Hvalsøhallerne
2 Åben Timefordelingsplan Hvalsø Haller sæson 2019-2020
30037/19
3 Åben Bilag - Timefordeling - Hvalsø Hallerne - udkast af 10. april 2019
33698/19

Administrationens vurdering
Administrationen gør opmærksom på, at prioritering ved anvisning af lokaler i henhold til
Folkeoplysningsloven er følgende:
• Aktiviteter for børn og unge
• Folkeoplysende voksenundervisning
• Aktiviteter for voksne
Skema med administrationens forslag til fordeling vil blive fremsendt inden mødet.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Ingen

Lejre Kommune

11-04-2019

Folkeoplysningsudvalget
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Side 8

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Osted IF Håndboldudstyr
18.00.00.G00

19/3162

Åben sag

Resumé
Osted Idrætsforening fremsender ansøgning om tilskud til køb af boldnet og agilityudstyr
til opstart af håndbold.
Der søges om i alt 14.000 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 11-04-2019
Sagen udsættes til maj-mødet.
Afbud fra:
Anne Lauridsen
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Sagsfremstilling
Osted Idrætsforening er en frivillig folkeoplysende forening, der ønsker at starte
håndbold op i foreningen.
Foreningen har i flere år forsøgt at få startet en forening op, og det er nu lykkes at få 30
medlemmer fra 6 – 13 år samt 12 damer til træning.
I den forbindelse søger foreningen om tilskud til køb af håndboldnet, bolde og
agilityudstyr.

Bilag:
1 Åben Ansøgning

24100/19

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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Side 9

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for Pulje
til særlige formål.
Det er endvidere administrationens vurdering, at ansøgningen er i tråd med Bevæg dig
for livet.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Der søges om i alt 14.000 kr.
Net og bolde, 9.640 kr.
Agilityudstyr, 4.360 kr.
Administrationen oplyser, at der i pulje til særlige formål er 181.264 kr., hvoraf
68.857,14 kr. er disponeret,
Herefter er der 112.406,86 kr. til rådighed

Lejre Kommune

11-04-2019

Folkeoplysningsudvalget

7.

Side 10

FOU - Ansøgning om tilskud til nyt toplag på ridehusbunden Rideklubben Vestervang
18.00.00.G00

19/1049

Åben sag

Resumé
Rideklubben Vestervang fremsender ansøgning om tilskud til nyt toplag på bunden i
ridehuset.
Der søges om i alt 117.375 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At der bevilges tilskud i henhold til retningslinier for lokaletilskud, således at der
bevilges 43.487 kr.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Ansøgningen imødekommes med udgangspunkt i 147.375 kr.
Afbud fra:
Anne Lauridsen
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Sagsfremstilling
Rideklubben Vestervang, der er en frivillig folkeoplysende forening, fremsender
ansøgning om tilskud til nyt toplag på ridehusbund og nivellering af eksisterende
underbund, da den nuværende bund er meget slidt og ujævn.
En ridehusbund med god beskaffenhed er vigtigt for at forebygge skade hos hestene.
Toplaget er afgørende for træfpunkt for hoven, da en for blød eller hård overflade kan
give forskellige belastninger i hov samt kodeled/sener.
Endvidere er det til gene for ryttere og trænerne i dagligdagen, når det støver.
Foreningen oplyser, at der er 16 pensionærer, der benytter ridehuset hver dag i
vinterhalvåret.
Endvidere har der været 637 equipager i løbet af 2018 til stævner/kurser o.l.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

11-04-2019

Side 11

Bilag:
1 Åben Ansøgning

10111/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kriterierne for
tildeling af lokaletilskud, da der er tale om vedligeholdelse af ridehus.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Der søges om i alt 117.375 kr.
Foreningen bidrager med ca. 30.000 kr. Det vil sige, at den faktiske udgift til nyt toplag
og nivellering koster 147.375 kr.
Administrationen foreslår, at der bevilges tilskud i henhold til retningslinjer for
lokaletilskud.
Beregning af lokaletilskud jfr. Retningslinjer for lokaletilskud:
65% af dokumenteret udgift =
76.293,75 kr.
Fradrag for medlemmer over 25 år = 32.806,31 kr.
I alt lokaletilskud =
43.487,44 kr.
Udgiften kan holdes inden for budget til lokaletilskud.

Lejre Kommune

11-04-2019

Folkeoplysningsudvalget
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Side 12

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende
forening - Lejre Esport
18.00.00.G00

19/2022

Åben sag

Resumé
Lejre Esport fremsender ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening
i Lejre Kommune.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil godkende foreningen
som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At ansøgningen imødekommes.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Ansøgningen imødekommes, såfremt det tilrettes, at hjemkommunen er Lejre Kommune,
og at pkt. 4.2: ”Bestyrelsen kan afvise anmodninger om optagelse” slettes.
Endvidere tilføjes der ”Lejre Kommune” under pkt. 11.2.
Foreningen kategoriseres under ”Foreninger, idræt”.
Afbud:
Anne Lauridsen
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Sagsfremstilling
Lejre Esport er en gruppe, der ønsker at starte en frivillig folkeoplysende forening i Lejre
Kommune.
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, hvor bestyrelsen blev nedsat og
vedtægterne blev godkendt.
Foreningens formål er at udbrede og fremme interessen for esport ved at skabe rammer
for et fællesskab, såvel esportsligt som kulturelt. Dette sker ved at samle alle
medlemmer under de bedst mulige forhold til esportsudøvelse.
Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at blive godkendt som frivillig
folkeoplysende forening:

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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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 følgende fremgår:
Formålet med foreningsdannelsen, hvordan bestyrelsen vælges, procedure for
vedtægtsændringer, hvem der har tegningsretten, og hvad der sker med
forenings 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 tillskud efter principper i retningslinjer for aktivitetstilskud.

Bilag:
1 Åben Vedtægter - Lejre Esport

23971/19

Administrationens vurdering
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig
folkeoplysende forening, skal Lejre Esport kategoriseres under ”foreninger, øvrige”.
Det er administrationens vurdering, at Lejre Esport lever op til kriterierne for at blive
godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Godkendelse af ansøgningen kan have konsekvenser for de øvrige foreningers
aktivitetstilskud, idet aktivitetstilskud udbetales i forhold til det samlede antal
medlemmer i alle foreninger.

Lejre Kommune

11-04-2019

Folkeoplysningsudvalget

9.

Side 14

FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende
forening - Lejre Fitness
18.00.00.G00

19/2765

Åben sag

Resumé
Lejre Fitness fremsender ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening
i Lejre Kommune.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil godkende foreningen
som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At ansøgningen imødekommes.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
Ansøgningen imødekommes, såfremt det tilføjes i pkt. 11.2, at der er i Lejre Kommune.
Afbud fra:
Anne Lauridsen
Albert Hansen
Claus Jørgensen
Torben Olsen

Sagsfremstilling
Lejre Fitness er en gruppe, der ønsker at starte en frivillig folkeoplysende forening i Lejre
Kommune.
Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling, hvor bestyrelse blev nedsat og
vedtægterne blev godkendt.
Foreningens formål er at tilbyde medlemmer i foreningen et fleksibelt træningstilbud, der
imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme, samt gennem
træning og andre aktiviteter at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens
medlemmer.
Følgende forudsætninger skal være opfyldt 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.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

11-04-2019
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 Foreningen skal have vedtægter hvoraf følgende fremgår:
Formålet med foreningsdannelsen, hvordan bestyrelsen vælges, procedure for
vedtægtsændringer, hvem der har tegningsretten, og hvad der sker med forenings
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 tillskud efter principper i retningslinjer for aktivitetstilskud.

Bilag:
1 Åben Vedtægter

29829/19

Administrationens vurdering
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig
folkeoplysende forening, skal Lejre Fitness kategoriseres under ”foreninger, idræt”.
Det er administrationens vurdering, at Lejre Fitness lever op til kriterierne for at blive
godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Godkendelse af ansøgningen kan have konsekvenser for de øvrige foreningers
aktivitetstilskud, idet aktivitetstilskud udbetales i forhold til det samlede antal
medlemmer i alle foreninger.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

11-04-2019
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10. FOU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 11-04-2019
William S. Jacobsen oplyser, at der er udsendt en invitation til afskedsreception for Jens
P. Andersen, formand for Osted IdrætsForening (OIF). Afskedsreceptionen holdes i Osted
Hallen den 27. april 2019 kl. 14.00-17.00
Jens Nielsen ønsker, at skoleidræt kommer på dagsordenen til maj-mødet med henblik
på drøftelse.

