Folkeoplysningsudvalget

REFERAT
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FOU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
William S. Jacobsen gjorde opmærksom på, at sagen ”Forslag til retningslinjer for tilskud
til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde, herunder lederuddannelse” mangler på
dagsordenen, og at der under punktet ”Eventuelt” skal udpeges repræsentanter og
drøftes emner til deltagelsen i temadrøftelse med Udvalget for Kultur & Fritid den 4.
september 2019.
Dagsorden herefter godkendt.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen
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Side 2

FOU - Besøg hos Lyndby Jollesejlklub, Hornsherredvej 202,
Lyndby, 4070 Kr. Hyllinge
18.00.00.G00

19/4794

Åben sag

Resumé
Folkeoplysningsudvalget besøger Lyndby Jollesejlklub, Hornsherredvej 202, Lyndby, 4070
Kr. Hyllinge.
Der er P-pladser oppe ved vejen, og derefter trapper ned til klubhuset.
HUSK – fornuftigt fodtøj og en ekstra trøje. Vi skal måske ud og se området.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Der deltog følgende repræsentanter:
Kim Westh, Formand for Lyndby Jollesejlklub
Tonny Andersen, Maritimt Forsøgscenter
2 repræsentanter fra Vikingeskibslauget
Repræsentant fra Lyndby Jollesejlklub viste rundt på Haldrups Grund og fortalte om
området, lokaler og foreningens aktiviteter.
Foreningen oplyste, at de var bekymrede i forhold til driftsaftalen med Lejre Kommune,
og de ønsker dialog med kommunen om husets fremtid.
Folkeoplysningsudvalget havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til foreningerne.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen
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Side 3

FOU - Temadrøftelse - Skoleidræt
18.00.00.G00

19/5342

Åben sag

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har ønsket et oplæg om Skoleidræt.
Administrationen har booket Jørgen Erik Christensen fra Dansk Skoleidræt til at komme
og afholde et oplæg.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Jørgen Erik Christensen fra Dansk Skoleidræt fortalte om muligheder for at starte
skoleidrætsaktiviteter/skoleidrætsdag, om forhindringer, udvælgelse af de forskellige
aktiviteter, økonomi med mere.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Dansk Skoleidræt er en landsorganisation der har hjemsted i Nyborg Kommune.
Dansk Skoleidræt har som mål:
 at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk
udfoldelse.
 at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling
individuelt og i et forpligtende fællesskab og dermed øget handlekompetence.
 at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhænge mellem levevis og
sundhed.
Administrationen har bedt Jørgen Erik Christensen om at komme med et bud på, hvordan
man kan:






samle skolerne i Lejre om et fælles arrangement
få idrætslærerne til at skabe kontakter skolerne imellem
løfte idrætten i skolerne
få inddraget idrætsforeningerne i arrangementet
få eleverne til at opdage, at der er andre skoler i Lejre
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få eleverne til at tale sammen
dyste i forskellige idrætsdiscipliner, som fodbold, håndbold, rundbold eller hvad
det nu er, skolerne har idrætstimerne
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Side 5

FOU - Arbejdsgrupper - Status maj 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 27-05-2019
Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget
Intet nyt.
Folkeoplysningspolitik
Sagen forventes behandlet i Udvalget for Kultur & Fritid den 6. juni 2019.
Aktivitetstilskud/lokaletilskud
Der arbejdes på udvikling af tilskudsordning.
Prisoverrækkelse
Arbejdsgruppen har holdt møde den 24. april 2019 og besluttet, at kommende
prisoverrækkelsesarrangement kører efter samme læst som sidste år, dog prøver man at
være tidligere ude med annonceringen. Årets arrangement afholdes den 18. januar 2020
i Kr. Hyllinge Hallen.
Bevæg dig for livet
William S. Jacobsen orienterede om, at Rikke Hjulmand er ansat som projektleder for
Bevæg dig for livet i Lejre Kommune. Der afholdes arrangement ved Station 14 (Kr.
Hyllinge) den 6. juni 2019 i forbindelse med underskrivelse af aftalegrundlaget.
Arrangementet annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside samt på Facebook.
Budget
Folkeoplysningsudvalget ønsker at vide, hvornår der er frist for indsendelse af
budgetønsker.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen
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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.
Revidering af Folkeoplysningspolitikken.
Udvalget ønsker at se på, om nuværende Folkeoplysningspolitik skal revideres.
Det forventes, at sagen behandles i juni i Udvalget for Kultur & Fritid.
Arbejdsgruppen består af: Jens Nielsen, William S. Jacobsen og Ole Meibom.
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 har afholdt møde 24. april, hvor det blandt andet blev besluttet, at det
kommende prisoverrækkelsesarrangementet afholdes den 18. januar 2020 i Kr. Hyllinge
Hallen.
Arbejdsgruppen består af: Kurt Larsen, Christian F. Andersen, Peter Rasmussen, William
S. Jacobsen 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

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune
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Side 7

FOU - Økonomi på folkeoplysningsområdet
00.01.00.G00

19/611

Åben sag

Resumé

A. Folkeoplysningsudvalget ønsker løbende at følge forbruget på
folkeoplysningsområdet.
Administrationen har udarbejdet oversigt over indtægter go udgifter vedrørende
frivillige folkeoplysende foreninger, voksenundervisning og mellemkommunale
betalinger.
Pulje til særlige formål ligger under budget for frivillige folkeoplysende foreninger
Bilag vedlagt.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Taget til efterretning uden kommentarer.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Bilag:
1 Åben Økonomioversigt maj 2019
2 Åben Økonomioversigt - Pulje til særlige formål - maj 2019

42252/19
42248/19

Lejre Kommune
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Side 8

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Lejre
Esport - køb af PC'er
18.00.00.G00

19/4967

Åben sag

Resumé
Lejre Esport fremsender ansøgning om tilskud til køb af 10 pc’er til esporten.
Der søges om i alt 57.500 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 27-05-2019
Der bevilges 23.000 kr.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Lejre Esport, der er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune, ønsker at
engagere børn i Lejre Kommune i et fællesskab omkring dyrkelse af Esport, samt at
fokusere på fysisk og mental trivsel.
Endvidere vil foreningen inddrage bevægelse i blandt andet samarbejde med andre
foreninger og ved at medvirke aktivt i forbindelse med indsatserne under Bevæg dig for
livet.
Den nystartede forening ønsker at købe 10 pc’ere til formålet. Foreningen oplyser, at den
på nuværende tidspunkt har 43 tilmeldte.

Bilag:
1 Åben Ansøgning - Lejre Esport

38779/19

Lejre Kommune
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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 57.500 kr. til køb af 10 pc’er. Dette udgør ca. 50% af den forventede
investering. Resten søges via fonde, puljer, sponsorater mm
Administrationen oplyser, at der i pulje til særlige formål er 181.264 kr. hvoraf 85.171
kr. er disponeret. Herefter er der 96.093 kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde.

Lejre Kommune
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Side 10

FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Hvalsø
Tennisklub
18.00.00.G00

19/4197

Åben sag

Resumé
Hvalsø Tennisklub fremsender ansøgning om tilskud til aktiviteter i 2019.
Der er tale om Klar-parat-start arrangement og ketcherleg.
Der søges om i alt 6.000 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 27-05-2019
Der bevilges 3.000 kr.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Hvalsø Tennisklub er en frivillig folkeoplysende forening med 62 medlemmer, hvoraf 9 er
under 25 år.
Foreningen ønsker at øge medlemstallet og fastholde nuværende medlemmer i klubben,
derfor søges der om tilskud til følgende:
Klar Parat Tennis, der er et skoleprojekt for Hvalsø, Kr. Såby og Allerslev skoler.
Projektet henvender sig til 3.-4. årgang, hvor tennis kommer på idrætsskemaet. Der
deltager professionel instruktør fra DGI. Formålet er at informere og introducere til
tennissporten.
Ketcherleg foregår 8 søndage i vinterhalvåret med 1,5 timers lege og introduktion af den
3-6 årige til ketchersport med henblik på, at de fortsætter med at spille tennis. Projektet
er et samarbejde mellem Hvalsø Tennisklub og Hvalsø Badminton Klub. Der søges tilskud
til bolde, balloner og ketchere.

Lejre Kommune
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Bilag:
1 Åben Ansøgning - Hvalsø Tennis

33778/19

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 tilskudt til følgende:
Klar Parat Tennis, 4.000 kr.
Ketcherleg, 2.000 kr.
I alt 6.000 kr.
Administrationen oplyser, at der i pulje til særlige formål er 181.264 kr., hvoraf 85.171
kr. er disponeret. Herefter er det 96.093.kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde

Lejre Kommune
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Side 12

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.
Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 14. februar 2019, hvor
udvalget udsatte sagen.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Ansøgningen er ikke imødekommet.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

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.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019

Side 13

Foreningen oplyser, at de derfor har brug for en trådløs mikrofon med headsæt, så
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
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 5.190 kr.
Administrationen oplyser, at der i pulje til særlige formål er 181.264 kr., hvoraf 85.171
kr. er disponeret.
Herefter er der 96.093 kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde.
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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.
På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 14. februar 2019 blev det besluttet at udsætte
sagen.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Ansøgningen er ikke imødekommet.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

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,
og derfor kan andre trænere ikke gøre brug af materialerne.
Derfor ønsker foreningen kasser til opbevaring, så andre trænere vil kunne benytte
redskaberne/rekvisitterne.

Lejre Kommune
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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 særlig 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 særlig formål, hvoraf 85.171 kr.
er disponeret.
Herefter er der 96.093 kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde.

Lejre Kommune

27-05-2019

Folkeoplysningsudvalget

Side 16

10. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Hvalsø IF
Fodbold - Agility udstyr
18.00.00.G00

19/2920

Åben sag

Resumé
Hvalsø IF Fodbold fremsender en ansøgning om tilskud til køb af agility-udstyr.
Der søges om i alt 30.000 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 27-05-2019
Der bevilges 15.000 kr.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Hvalsø IF Fodbold, der er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune, søger om
midler til køb af agility-udstyr som led i en revitalisering af især pigefodbolden, da de har
haft nedgang i medlemstallet her.
Foreningen forestiller sig, at denne nye måde at træne på, kan være med til at øge
medlemstallet.
Disse træningsmetoder er med til at styrke motorikken, reaktionsevnen og teknik hos
den enkelte spiller og giver samtidig trænerne mulighed for at se, hvor der skal sættes
ind over for den enkelte for at opnå forbedring.
Foreningen oplyser, at udstyret endvidere vil indgå i træningen af klubbens øvrige
ungdomshold og også hos seniorene.
Endvidere oplyser foreningen, at udstyret kan købes hos Select Sport.
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Bilag:
1 Åben Ansøgning

22433/19

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 30.000 kr.
Administrationen oplyser, at at der i pulje til særlige formål, er 181.264 kr., hvoraf
85.171 kr. er disponeret.
Herefter er der 96.093 kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde

Lejre Kommune

27-05-2019

Folkeoplysningsudvalget

Side 18

11. 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.
Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 14. februar 2019, og det
blev besluttet, at udsætte sagen.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Ansøgningen er ikke imødekommet.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Osted Idrætsforening, der er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune, ønsker
at udskifte banderne omkring deres petanquebane.
Banderne er fra 1999, da banderne 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.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019

Side 19

Bilag:
1 Åben Ansøgning

4729/19

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 14.062 kr.
Administrationen oplyser, at der er 181.264 kr. i pulje til særlige formål, hvoraf 85.171
kr. er disponeret.
Herefter er der 96.093 kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde

Lejre Kommune

27-05-2019

Folkeoplysningsudvalget

Side 20

12. 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.
Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. april 2019, hvor det
blev besluttet at udsætte sagen.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Der bevilges 7.000 kr.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Osted Idrætsforening er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre Kommune, 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.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019
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Bilag:
1 Åben Ansøgning

24100/19

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. fordelt på følgende:
Net og bolde, 9.640 kr.
Agilityudstyr, 4.360 kr.
Administrationen oplyser, at der i pulje til særlige formål er 181.264 kr., hvoraf 85.171
kr. er disponeret,
Herefter er der 96.093 kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde.

Lejre Kommune

27-05-2019

Folkeoplysningsudvalget

Side 22

13. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Såby
Gymnastik Forening - Træningstrøjer med logo
18.00.00.G00

19/4962

Åben sag

Resumé
Såby Gymnastikforening fremsender ansøgning om tilskud til køb af træningstrøjer med
logo til foreningens aktive medlemmer.
Der søges om i alt 25.000 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 27-05-2019
Ansøgning er ikke imødekommet.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Såby Gymnastikforening, der er en frivillig folkeoplysende forening, ønsker at
foreningens medlemmer oplever sammenhold og fællesskab, og synlighed omkring
foreningen for at tiltrække nye medlemmer. Derfor søger forening om tilskud til køb af
træningstrøjer med logo, som skal være en reklame for foreningen.
Trøjerne vil blive uddelt til alle aktive medlemmer i august.
Bestyrelsen oplyser, at den fremover ønsker at indgå et samarbejde med lokale
virksomheder og erhvervsdrivende om sponsering af nye trøjer.

Bilag:
1 Åben Ansøgning

38705/19

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgning kan bevilges inden for kriterierne for
pulje til særlige formål.
Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel godkendelse af denne ansøgning
kan danne præcedens for lignende sager.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Der søges om i alt 25.000 kr.
Administrationen oplyser, at der i pulje til særlige formål er 181.264 kr., hvoraf 85.171
kr. er disponeret.
Herefter er der 96.093 kr. til rådighed.
Administrationen har i vedlagte oversigt over ansøgninger fordelt rådighedsbeløbet til to
ansøgningsrunder, således at der er 48.047 kr. til rådighed i denne ansøgningsrunde.

Lejre Kommune

27-05-2019

Folkeoplysningsudvalget

Side 24

14. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - KHKS
Håndbold - Projekt Ungtræner Akademi
18.00.00.G00

18/13901

Åben sag

Resumé
KHKS Håndbold fremsender ansøgning om tilskud til projekt ungtræner-akademi.
Der søges om i alt 10.000 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 27-05-2019
Ansøgning udsættes til næste møde.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
KHKS Håndbold, der er en frivillig folkeoplysende forening, ønsker at starte et projekt,
med uddannelse af de unge trænere fra KHKS.
Begrundelsen er, at det er svært at få trænere til alle klubbens hold, så foreningen
spørger alle deres spillere fra 12 år og opefter, om de har lyst til at være trænere.
Sammen med forældrene inviteres der til et informationsmøde, så foreningen her kan få
forældrenes accept af, at de skal gennemgå et uddannelsesforløb på 8 moduler, som
forbereder dem på, hvad det vil sige at være træner.
Hele projektet er udviklet af 2 af foreningens trænerudvalgsmedlemmer.
Foreningen forventer, at der vil være 15 medlemmer i alderen 12-16 år der skal
gennemgå denne træneruddannelse for unge.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019
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I forbindelse med projektet, er der brug for en del materialer, f.eks. taktiktavler,
undervisningsmaterialer, som giver adgang til Mats Meidevi undervisningsblok samt
trænertøj.

Bilag:
1 Åben Ansøgning - KHKS Håndbold

108614/18

Administrationens vurdering
Der 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 10.000 kr., som fordeler sig på følgende:
 15 taktiktavler á 200 kr. = 3.000 kr.
 Adgang til Mati Meidevi, 8 x 500 kr. = 4.000 kr.
 Trænings-T-shirts, 15 x 200 kr. = 3.000 kr.

Lejre Kommune

27-05-2019

Folkeoplysningsudvalget

Side 26

15. FOU - Afregning 2018 - voksenundervisning
18.00.00.G00

19/1895

Åben sag

Resumé
Fra Bramsnæs Aftenskole, FOF Hvalsø, FOF Midtsjælland, Kreativskolen, Lejreegnens
Husholdningsforening(LHF), LOF Lejre og Tolstrupkoret er modtaget afregning
vedrørende tilskud, som aftenskolerne har modtaget i 2018.
Endvidere har FOF Hvalsø, Kreativskolen, lejreegnens Husflidsforening og LOF Lejre
indsendt regnskab for debatskabende aktiviteter.
De øvrige aftenskoler har ikke arrangeret debatskabende arrangementer, hvorfor der
ikke foreligger regnskaber.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt aftenskoler, der har haft
merforbrug, får dækket deres underskud af de tilbagebetalte tilskudsmidler.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At tilskudsregnskaberne godkendes, og indberetningerne tages til efterretning.
2. At 15.033 kr. udbetales til Lejreegnens Husflidsforening og 15.513 kr. udbetales
til LOF Lejre, der kunne have udnyttet et større tilskud.
3. At 1.696 kr. udbetales til Lejreegnens Husflidsforening, der kunne have udnyttet
et større tilskud til debatskabende aktiviteter.
4. At der skrives til aftenskolerne om muligheden for at ansøge om anvendelse af de
resterende tilbagebetalingsmidler til andre formål end undervisning.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Sagen godkendt.
Oversigt med rettelser fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019
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Sagsfremstilling
I henhold til Folkeoplysningsloven samt Lejre Kommunes retningslinjer for tilskud til den
folkeoplysende voksenundervisning, skal aftenskolerne senest den 31. marts indsende
regnskab for de bevilgede tilskud for kalenderåret 2018.
Det fremgår af retningslinjerne at:
1. Tilskuddet til undervisning, studiekredse og foredrag ikke må overstige 1/3 af de
samlede lønudgifter til lærere og ledere. Tilskuddet pr. foredrag svarer til 6
undervisningstimer.
2. Tilskuddet til undervisning og studiekredse for deltagere med handicap, i relation
til undervisningen i et konkret emne, ikke må overstige 8/9 af de samlede
lønudgifter til lærere og ledere.
3. Tilskuddet til instrumentalundervisning ikke må overstige 5/7 af de samlede
lønudgifter til lærere og ledere.
Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over aftenskolernes afregninger
fordelt på de forskellige tilrettelæggelsesformer. Det fremgår af oversigten, at nogle af
aftenskolerne ikke har kunnet udnytte de tildelte tilskud fuldt ud. Beløbet er i alt
287.104 kr., som skal tilbagebetales.
Andre aftenskoler kunne have udnyttet et højere tilskud. Beløbet er i alt 30.546 kr.
Aftenskolerne skal anvende 10% af tilskudstilsagnet til debatskabende aktiviteter. Der
skal aflægges regnskab for de debatskabende aktiviteter. Beløb, der ikke anvendes, skal
tilbagebetales. Administrationen har udarbejdet en oversigt over debatskabende
arrangementer, hvoraf fremgår, at der skal ske tilbagebetalinger for i alt 43.156 kr., og
der er aftenskoler der kunne have udnyttet et højere tilskud til debatskabende aktiviteter
på i alt 1.696 kr.

Bilag:
1 Åben Oversigt over aftenskolernes tilskudsregnskab 2018

42242/19

Administrationens vurdering
Administrationen har gennemgået det indsendte materiale og konstateret, at de
udbetalte tilskud er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Lejre
Kommunes retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Aftenskolernes samlede tilbagebetalinger for 2018 (undervisning og debatskabende
aktiviteter) udgør 330.260 kr. (287.104 kr. + 43.156 kr.)
Aftenskolernes samlede merforbrug, hvor de kunne have udnyttet en større ramme
(undervisning og debatskabende aktiviteter) udgør 32.242 kr. (30.546 kr. + 1.696 kr.)
Det fremgår af retningslinierne, at tilbagebetalingen af tilskudsmidler kan anvendes til
dækning af underskud til aftenskoler, der har kunnet udnytte et større tilskudstilsagn.
Netto er der herefter et mindre forbrug på i alt 298.018 kr.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019
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Endvidere kan tilbagebetalingsmidlerne, efter Folkeoplysningsudvalgets afgørelse,
anvendes til andre formål end undervisning f.eks. materialeanskaffelse, lokaleleje, kurser
og lignende.

Lejre Kommune

27-05-2019

Folkeoplysningsudvalget

Side 29

16. FOU - Ansøgning om udbetaling af manglede tilskud for 2017 og
2018 - Såby Hvalsø Håndbold
18.00.00.G00

19/5000

Åben sag

Resumé
Såby Hvalsø Håndbold har kontaktet administrationen om udbetaling af aktivitetstilskud
for 2017 og 2018, som foreningen ikke har modtaget.
Foreningen har troet, at de havde indberettet medlemstallene elektronisk, men det er
ikke sket.
Der søges om i alt 8.550 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge nævnte tilskud.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Ansøgningen imødekommet, således at der udbetales 8.550 kr.
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

Sagsfremstilling
Såby Hvalsø Håndbold er en frivillig folkeoplysende forening i Lejre kommune.
Foreningen får på lige fod med andre foreninger en anmodning om indsendelse af
medlemsoplysninger i starten af året, men har ved en fejl ikke indsendt, da foreningen
troende, at tallene fra det centrale foreningsregister gik til kommunen.
Foreningen har således ikke modtaget medlemstilskud for 2017 og 2018.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at foreningen har været i ”God tro”, da opgaven om
indberetning af medlemsoplysninger har skiftet hænder, og de har troet, at kommunen
har modtaget oplysningerne.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019
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Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Foreningen oplyser, at de pr. 31.12.16 (medlemstilskud 2017) havde 18 medlemmer og
pr. 31.12.17 (medlemstilskud 2018) 5 medlemmer.
Medlemstilskud 2017: 18 medlemmer x 479 kr. = 8.622 kr.
Foreningen oplyser, at det opkrævede medlemskontingent for 2016 for de 18
medlemmer var 6.000 kr. Det vil sige, at der max. kan udbetales 6.000 kr. i
medlemstilskud.
Medlemstilskud 2018: 5 medlemmer x 568 kr. = 2.840 kr.
Foreningen oplyser, at det opkrævede medlemskontingent for 2017 for de 5 medlemmer
var 2.550 kr. Det vil sige, at der max kan udbetales 2.550 kr. i medlemstilskud.
I alt kan der udbetales 8.550 kr.
Beløbet kan indeholdes i aktivitetstilskud for 2019.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

27-05-2019
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17. FOU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 27-05-2019
Folkeoplysningsudvalget ønsker et punkt på dagsorden til september om, hvordan vi
håndterer aktivitetstilskud i forhold til foreningsfællesskaber.
Folkeoplysningsudvalgets temadrøftelse med Udvalget for Kultur & Fritid
Følgende deltager:
Ole Meibom, William S. Jacobsen samt Peter Rasmussen.
Emner:
 Måden man håndterer Folkeoplysningsudvalgets arbejde på.
 En mere hensigtsmæssig måde at sende sagerne videre i systemet.
 Hvordan får Folkeoplysningsudvalget politikerne til at prioritere deltagelse i FoU’s
møder ?
Afbud:
Anne Lauridsen
Ole Meibom
Peter Rasmussen
Christian Fjeldsted Andersen
Claus Jørgensen

