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FOU - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
William S. Jacobsen orienterede om den mail, han havde sendt til
Folkeoplysningsudvalget vedrørende punkt 12 på dagsordenen.
Punktet kan ikke behandles, da det ikke er i overensstemmelse med det, der blev aftalt
på Folkeoplysningsudvalgets møde i maj. Udvalget har ikke diskuteret, at der var
mulighed for dobbelt tilskud til samme aktivitet. Punktet udsættes derfor til oktober, og
der ønskes en indstilling fra administrationen.
Punktet vedrørende godkendelse af den frivillige folkeoplysende forening Madmutters
drenge er i orden og behandles derfor på dette møde.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen
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FOU - Besøg af foreningen Såby Jiu-Jitsu Klub
18.00.00.G00

19/6971

Åben sag

Resumé
Foreningen Såby Jiu-Jitsu Klub besøger Folkeoplysningsudvalget.
Foreningen orienterer om aktiviteter, faciliteter og udfordringer mv.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Taget til orientering.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen
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Side 3

FOU - Orientering september 2019
00.01.00.G00

19/611

Åben sag

Resumé
A. Administrationen har modtaget oplysning fra Miljø- og Fødevarestyrelsen om, at
der nu er mulighed for at søge penge til blandt andet shelters, badebroer og
fugletårne i den danske natur. En ny tilskudsordning skal sikre, at danskerne får
flere friluftsoplevelser.
Læs mere på :
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/statslig-pulje-skal-sikre-flerefriluftsoplevelser-i-naturen/
B. Lejreegnens Husflidsforening er blevet nomineret til at blive årets aftenskole
2019.
Prisuddelingen sker i forbindelse med afholdelse af Kulturmødet Mors.
C. Budgetprocessen i Lejre Kommune.
De vigtige datoer i budgetprocessen er på nuværende tidspunkt:

Aktivitet

Oprindelig proces

Budgetseminar 3
1. behandling i ØU
1. behandling i KB
Høringsperiode

20. august
28. august
5. september
29. august – 19.
september
25. september
3. oktober

2. behandling i ØU
2. behandling i KB

Revideret proces
– Udmeldt 5. juli
2019
20. september
25. september
3. oktober
26. september –
17. oktober
23. oktober
29. oktober

Revideret proces
pr. 28. august 2019
3. oktober
8. oktober
10. oktober
9.-28. oktober
31. oktober
4. november

D. Status på Bevæg dig for Livet i Lejre Kommune
Projektleder Rikke Hjulmand deltager under dette punkt kl. 19.00.
E. Status vedrørende driftsaftaler
April-maj:
Arbejdet med kategorisering af foreninger med driftsaftaler. Kategorisering blev udformet
i samarbejde med en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget, en repræsentant fra
Lejre Idrætsunion og en repræsentant fra Lejre Kommunes idrætshaller.
6. juni:
Kultur & Fritidsudvalget tager beslutning om principper for harmonisering af driftsaftaler
med foreninger – herunder inddelingen i kategorier.
Juni:
Møder med repræsentanter fra idrætsforeninger vedrørende harmonisering af klubhuse
(kategori 1). Formålet med møderne er at drøfte den politiske beslutning og få
tilbagemeldinger fra foreningerne, herunder detailviden om driften af de enkelte
klubhuse.
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August – primo september:
Møder med repræsentanter fra kulturhusene vedrørende harmonisering (kategori 2).
Samme formål som med idrætsforeningerne.
September:
Møder med repræsentanter fra foreninger i kategori 3 (spejderhuse, sejlklubber, MC klub
mv.). Møderne er et tilbud – alternativt at vi fremsender et forslag til en ny driftsaftale i
løbet af efteråret.
November – december:
Harmonisering af driftsaftaler inden for kategori 4, 5 og 6. Konkrete forslag til aftaler
vedr. klargøring af tennisbaner, kridtning og toiletter fremsendes til foreningerne.
November – december:
Resterende foreninger med driftsaftale/brugeraftale/forpagtningsaftale som er uden for
kategori får udkast til ny aftale.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Punkt 3A og punkt 3B blev taget til orientering.
I forhold til punkt 3C nævnte William S. Jacobsen, at Folkeoplysningsudvalget og Lejre
Idrætsunion ved en fejl ikke har haft mulighed for at indsende ønsker.
Projektleder Rikke Hjulmand deltog under punkt 3D og orienterede om Bevæg dig for
Livet. Der afholdes aktiv sundhedsdag tirsdag den 10. september 2019, hvor alle er
velkomne. Kontaktoplysninger til Rikke Hjulmand, rihi@lejre.dk, tlf: 2037 1782.
Under punkt 3E, orienterede William S. Jacobsen om proces og status.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen
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Side 5

FOU - Status arbejdsgrupper - September 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 03-09-2019
Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget:
Intet nyt
Prisoverrækkelse:
Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen – og konceptet er ca. det samme som
sidste år.
Revidering af Folkeoplysningspolitikken:
Forslaget er godkendt. Punktet tages af dagsordenen fra næste møde.
Tilskudsordninger – aktivitetstilskud/lokaletilskud:
Der arbejdes på sagen.
Bevæg dig for Livet:
Udvalget drøftede, at Bevæg dig for Livet indsatsen blandt andet kan synliggøres med tshirts. Alle tiltag koordineres med projektleder Rikke Hjulmand. Styregruppen for Bevæg
dig for Livet har afholdt 1. møde den 2. september 2019.
Budget:
Folkeoplysningsudvalget afventer udspil og mulighed for at afgive høringssvar.
Skole/foreningsarbejde:
Udsættes til næste møde.
Dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur & Fritid:
Peter Rasmussen, William S. Jacobsen og Anne Lauridsen deltager i dialogmødet den 4.
september 2019.
Afbud:
Anne Marie Jensen
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.
Prisoverrækkelsesarrangement
Folkeoplysningsudvalget ønsker at udvikle arrangementet.
Arbejdsgruppen består af: Kurt Larsen, Christian F. Andersen, Peter Rasmussen, William
S. Jacobsen og Anne Lauridsen.
Arrangement afholdes den 18. januar 2020 i Kr. Hyllinge Hallen.
Revidering af Folkeoplysningspolitikken
Folkeoplysningsudvalget ønsker at se på, om nuværende Folkeoplysningspolitik skal
revideres.
Arbejdsgruppen består af: Jens Nielsen, William S. Jacobsen og Ole Meibom
Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. juni 2019 forslag til ændret
Folkeoplysningspolitik.
Tilskudsordninger – Aktivitetstilskud/Lokaletilskud
Folkeoplysningsudvalget ønsker at udvikle tilskudsordningerne.
Arbejdsgruppen består af: Ole Meibom, Torben Olsen, Jens Nielsen.
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.
Skole-/foreningssamarbejde
Arbejdsgruppen skal blandt andet arbejdet på optimering af samarbejdet mellem skoler
og foreninger.
Arbejdsgruppe skal nedsættes.
Dialogmøder
Den 4. september 2019 deltager repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget i
dialogmøde med Udvalget for Kultur & Fritid.
Deltagere i mødet: Peter Rasmussen og William S. Jacobsen
Følgende punkter ønskes drøftet:
 Folkeoplysningsudvalgets rolle i fremtiden
 Hvilken rolle Udvalget for Kultur & Fritid tiltænker Folkeoplysningsudvalget i
forhold til Bevæg dig for livet.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.
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Side 8

FOU - Økonomi på Folkeoplysningsområdet 2019
18.00.00.G00

19/7543

Åben sag

Resumé
Folkeoplysningsudvalget ønsker at følge forbruget på Folkeoplysningsområdet.
Administrationen har udarbejdet økonomioversigt over Folkeoplysningsudvalgets område
for 2019, som forelægges til orientering. Endvidere orienteres udvalget om, at der er
udmøntet en 1%- besparelse på det samlede budget.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At økonomioversigten tages til efterretning
2. At den udmøntede besparelse på 61.227 kr. tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
William S. Jacobsen gennemgik økonomioversigten. Folkeoplysningsudvalget drøftede de
indlagte besparelser.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet oversigt over indtægter og udgifter for frivillige
folkeoplysende foreninger, voksenundervisning og mellemkommunale betalinger.
Pulje til særlige formål ligger under budget for frivillige folkeoplysende foreninger.
Bilag udsendes inden mødet.
Administrationen oplyser, at der er udmøntet en besparelse på 61.227 kr.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at besparelsen kan holdes inden for rammen.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser
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Økonomi og finansiering
Administrationen oplyser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på
det samlede folkeoplysningsområde.
Det er besluttet at reducere budgettet med 61.227 kr. på det samlede
folkeoplysningsområde.
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FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige formål - Hvalsø IF
Fodbold - Etablering af multibane
18.00.00.G00

19/6976

Åben sag

Resumé
Hvalsø IF Fodbold fremsender ansøgning om tilskud til etablering af multibane i Hvalsø.
Der søges om i alt 200.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen oversendes som budgetønske.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Ansøgning sendes tilbage til administrationen. Foreningen anbefales at indsende
ansøgning som budgetønske.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

Sagsfremstilling
Hvalsø IF Fodbold ønsker at anlægge en multibane til at skabe et attraktivt tilbud, som
vil udvide mulighederne for sæsonen for udendørsaktiviteter, potentielt til hele året, med
den helt klare målsætning at kunne tilbyde og udvikle endnu mere bevægelse og motion
i lokalområdet, fra de mindste til de ældste borgere.
Multibanen er 13 x 21 meter. Belægningen er 15 + 25 mm gummibelægning.
Multibanen vil give mulighed for mange forskellige typer boldspil på samme bane, og
aktiviteterne kan med fordel sættes i gang både på langs og på tværs af multibanen.
Banderne er ”pakket godt ind” i galvaniseret stålrør, som er med til at afstive banen og
beskytte banderne, når brugerne sidder på eller hopper over banderne.
Alle fittings, bøjninger og rørholdere er i varmgalvaniseret stål. Alle bander er monteret
med rustfrie skruer og topmøtrikker. Derudover anvendes der kun varmgalvaniserede
bolte, rustfrie møtrikker, rustfrie spændeskiver og varmgalvaniserede spændeskiver til
montage af banerne.
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Der benyttes sibirisk lærketræ til multibanerne, hvilket betyder, at banerne har en høj
holdbarhed.

Bilag:
1 Åben Re: SV: SV: Søtte til multibane - Skitse multibaneHIF.pdf

55100/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke umiddelbart falder inden for
kriterierne for pulje til særlige formål, da der er tale om større anlæg.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Det samlede budget er på 700.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden har bevilget 200.000 kr., og Hvalsø IF bidrager med 50.000 kr.
Der søges om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget på 200.000 kr.
Budget:
Egen finansiering
50.000 kr.
Tilskud fra lokale håndværkere
42.500 kr.
Fonde
200.000 kr.
Lejre Kommune
200.000 Kr.
Lokale & anlægsfonden
200.000 kr. (er bevilget)
I alt
692.500 Kr.
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FOU - Voksenundervisning - restmidler 2018
18.00.00.G00

19/5241

Åben sag

Resumé
I henhold til Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning kan
aftenskolernes tilbagebetalingsmidler anvendes til andre formål end undervisning, f.eks.
materialeanskaffelse, lokaleleje, kurser eller lignende.
Tilbagebetalingsmidler for 2018 er 196.763 kr.
Aftenskolerne har indsendt ansøgninger til puljen på i alt 49.625 kr.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil imødekomme de
indsendte ansøgninger.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At ansøgningerne imødekommes
2. At ansøgningerne finansieres via tilbagebetalingsmidlerne

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Ansøgninger godkendt. Administrationen orienterer aftenskolerne om, at der er mulighed
for at søge restmidler.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

Sagsfremstilling
Tolstrupkoret har fremsendt ansøgning om tilskud til sangundervisningsarrangement med
Morten Hjelt. Arrangementet skal afholdes den 10. november 2019. Formålet med
arrangementet er, at fremme interessen for sang.
Der søges om i alt 5.000 kr. til dækning af honorar.
Lejre Husflidsforening har fremsendt ansøgning om tilskud til følgende:
 Redskaber (elastikker, små bolde mm) til oprettelse af nyt hold, ”kropsbevisthed
og afspænding”, 3.000 kr.
 Yogapuder til yogahold, 5.000 kr.
 Redskaber til nye patchwork hold for begyndere og let øvede. Strygejern og
strygebræt, skæreplade, linial og stofskærer, i alt 3.500 kr.
 Redskaber til madlavning ”Verden rund”, pander og basis krydderier samt olier,
3.000 kr.
 Redskaber til vævning. Nye skytter til vævene, som kursisterne lejer hos LHF,
2.500 kr.
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Skæreværktøj til linoliumstryk/grafik, 4.000 kr.
Flyers, 3.000 kr.
Projekt ”Dobbelt så oplyst”, som er et samarbejde mellem LHF og Fora, hvor
aftenskolen f.eks. kan kombinere film og foredrag og bagefter er deltagerne i
dialog med hinanden, 5.000 kr.
I alt har Lejreegnens Husflidsforening ansøgt om 29.000 kr.

LOF Lejre/Holbæk har fremsendt ansøgning om tilskud til lokaleleje i Osted Kulturhus og
Domus Felix, i alt 7.575 kr.
FOF Hvalsø/Køge har fremsendt ansøgning om tilskud på 750 kr. til yogablokke og 1.700
kr. til måtter til yoga, i alt 2.450 kr.
Kreativskolen har fremsendt ansøgning om tilskud til lokaleleje på 5.600 kr.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at alle ansøgninger falder inden for kriterier i
retningslinier for tilskud til voksenundervisning

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
For 2018 er der i alt tilbagebetalingsmidler på 196.763 kr.
Tolstrupkoret søger om tilskud på i alt
5.000 kr.
Lejreegnens Husflidsforening søger om tilskud på i alt
29.000 kr.
LOF Lejre/Holbæk søger om tilskud på i alt
7.575 kr.
FOF Hvalsø/Køge søger om tilskud på i alt
2.450 kr.
Kreativskolen søger om tilskud på i alt
5.600 kr.
I alt ansøgninger på
49.625 kr.
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FOU - Forslag til forsøgsordning med bedre mulighed for at kunne
starte nye kurser
18.00.00.G00

16/3559

Åben sag

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på
retningslinjer for voksenundervisning. Formålet er at se på, om retningslinierne er
hensigtsmæssige.
Arbejdsgruppen har på den baggrund udarbejdet forslag til forsøgsordning, hvor
aftenskolerne får bedre muligheder for at starte nye kurser. Denne forsøgsordning har
”kørt” siden 2017.
Aftenskolerne har nu tilkendegivet, at de ønsker, at denne ordning bliver permanent.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at indstille
forslaget til permanent ordning.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At ændringerne i Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning tiltrædes, så den
hidtidige forsøgsordning for aftenskolerne gøres permanent.

Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen har i 2016 gennemgået retningslinjer for tilskud til voksenundervisning
for at se på, hvilke muligheder der er for, at aftenskolerne får nemmere ved at starte nye
hold i aftenskolerne. Begrundelsen er, at aftenskolerne i de senere år har fået færre hold,
blandt andet fordi nabokommuner som Roskilde og Holbæk har et større
befolkningsgrundlag. Det betyder, at nabokommunerne derved har lettere ved at samle
hold, og det benytter borgere fra Lejre Kommune sig af.
I denne ordning er der mulighed for, at aftenskolerne kan starte og gennemføre nye
kurser med 5/7 af de samlede udgifter til lærer/lederløn, således at det holdes inden for
den nuværende økonomiske ramme.
På nuværende tidspunkt ydes tilskud til de samlede udgifter til lærer/lederløn med
maximalt:
•
1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredrag. Et 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.
Begrundelsen for, at arbejdsgruppen foreslog denne ordning var:




At alle aftenskolerne har en meget skæv alderssammensætning på deres elever –
flertallet er + 50 årige.
At Lejre befolkningsmæssigt er en lille kommune, men har et meget stor areal.
At rigtig mange mennesker pendler imod Hovedstaden, og at de dermed – i hvert
fald teoretisk – ofte er på vej, og derved har stor mulighed for at benytte andre
kommuners tilbud.
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At Lejre kommune desuden er karakteriseret ved, at vi har mange mindre
lokalsamfund, og reelt intet stort center / ingen hovedby i kommunen.
At det udbud af kurser, som vores små aftenskoler kan præstere, er relativt
begrænset sammenlignet med f.eks. Roskildes.

Arbejdsgruppen henviser til Folkeoplysningslovens § 8a, hvor der er mulighed for, at der
ydes særlige tilskud til følgende formål:
 Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.
 Undervisning m.v., der forudsætter små hold.
I de kommentarer, der er knyttet til loven ved lovfremlæggelsen til § 8a, fremgår
følgende:
Med formuleringen ”undervisning der forudsætter små hold”, tænkes primært på
instrumentalhold og de særlige forhold i tyndt befolkede områder, små øsamfund m.v.
Det er Kommunalbestyrelsen, der inden for lovens rammer beslutter, hvorvidt der skal
ydes særlige tilskud til undervisning, der forudsætter små hold, herunder hvilke
geografiske områder, der betinger det særlige tilskud.
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at såfremt aftenskolerne i en vis udstrækning kunne
benytte denne mulighed, ville det hjælpe aftenskolerne med at tage nye initiativer og
dermed på sigt skabe et bredere udbud og ”holde borgerne hjemme”. Ofte står
aftenskolerne i den situation, at de har 6-7 tilmeldte til et hold, som de derefter ikke har
råd til at sætte i gang. Hvis aftenskolerne skal have dækket deres administrative
omkostninger, skal de have min. 8 deltagere.
Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 26. maj 2016 behandlet sagen, og anbefaler,
at forslag til 2 årig forsøgsordningen imødekommes således, at der skal være minimum 5
deltagere på et hold og max 7 deltagere, for at få tilskud på 5/7-del.
Forslag til ændringer indarbejdes i Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Ordningen kører videre som forsøgsordning i en 3 årig periode fra nu og med evaluering
herefter.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

Administrationens vurdering
Det er administrationens opfattelse, at ordningen vil være med til at sætte mere gang i
holdene i aftenskolerne.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Ordningen holdes inden for det nuværende budget.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget
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FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende
forening - Madmutters drenge
18.00.00.G00

19/6964

Åben sag

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

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At ansøgningen imødekommes, under forudsætning af at § 10, stk. 2 ændres, så
det fremgår, at formue tilfalder andre lignende formål i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at aktiviteten er kontinuerlig, og at
der indarbejdes et punkt i foreningens vedtægter om, at en eventuel formue ved
foreningens eventuelle opløsning tilfalder andre lignende foreninger i Lejre Kommune.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

Sagsfremstilling
Madmutters drenge er en gruppe, der ønsker at starte en frivillig folkeoplysende forening
i Lejre kommune.
Foreningen har holdt stiftende generalforsamling, den 7. juni 2019, hvor bestyrelsen er
nedsat, og vedtægterne godkendt.
Foreningens formål er, at mændene lærer at tilberede almindelig mad.
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 foreninges formål, og
være hjemmehørende i Lejre Kommune
Foreningen skal være demokratisk opbygget

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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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
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 tillskud efter principperne i retningslinjer for aktivitetstilskud.

Bilag:
1 Åben Ansøgning og vedtægter - Madmutters drenge

54878/19

Administrationens vurdering
Såfremt Folkeoplysningsudvalget vurderer, at foreningen kan godkendes som frivillig
folkeoplysende forening, skal Madmutters drenge kategoriseres under ”Foreninger, kultur
med tilskudsfaktor 0,32.
Administrationen anbefaler at en eventuel godkendelse skal være betinget af, at
foreningen ændre §10,stk. 2, således at formuen tilfalder andre lignende foreninger i
Lejre Kommune, hvis foreningen opløses.
Herefter er det administrationens vurdering, at foreningen Madmutters drenge 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
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10. KF - Ændrede retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende
foreninger - herunder lederuddannelse
18.00.00.G00

19/1054

Åben sag

Resumé
En arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet forslag til ændring af
retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.
Forslagene til ændringer vedrører ansøgningsfristerne til pulje til særlige formål,
indførelse af en maksimumgrænse på 25.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til
særlige formål samt oprettelse af en pulje øremærket til leder- og træneruddannelse.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at forslaget om at indføre 2 årlige ansøgningsfrister til Folkeoplysningsudvalgets
pulje til folkeoplysende foreninger godkendes
2. at forslaget om en maksimal grænse for støttebeløb på 25.000 kr. fra puljen til
særlige formål godkendes
3. at forslaget om oprettelse af særlig pulje til lederuddannelse godkendes

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Folkeoplysningsudvalget stemte om, hvorvidt den ændrende ordning skal starte den 1.
oktober 2019 eller fra januar 2020. Afstemningen var lige, så formandens stemme er
afgørende. Ordningen træder dermed i kraft fra den 1. oktober 2019.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2019
Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at pege
på mulige ændringer af de nuværende retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende
foreninger.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget

03-09-2019

Side 20

Ændret ansøgningsfrist
Arbejdsgruppen foreslår, at retningslinjerne ændres, så der ikke længere er mulighed for
løbende ansøgning til puljen til særlige formål. Fremover vil der i stedet være to årlige
ansøgningsfrister til puljen til særlige formål - den 1. april og den 1. november.
Behandlingen af ansøgningerne vil ske på møder i Folkeoplysningsudvalget i henholdsvis
maj/juni og december. Begrundelsen for, at der ønskes 2 faste ansøgningsfrister er at
undgå ”først-til-mølle” princippet.
Maksimum på støttebeløb
Arbejdsgruppen foreslår, at der fremover indføres en maksimumsgrænse for støttebeløb
fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til særlige formål på 25.000 kr.
Midler til lederuddannelse
Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes en pulje til leder,-træner- og
instruktøruddannelse. En mulighed som er efterlyst af foreningerne, og som kan være
med til at understøtte arbejdet med Bevæg dig for livet.
Arbejdsgruppen foreslår, at der årligt afsættes 3 pct. af de midler, der afsættes til de
frivillige folkeoplysende foreninger, til lederuddannelse.
Alle forslag til ændringer indarbejdes i retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende
foreninger.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at 2 ansøgningsfrister for Folkeoplysningsudvalgets
pulje til særlige formål vil give en mere ”jævn fordeling” af ansøgningerne.
I forhold til forslaget om at indføre en maksimal grænse for tilskud på 25.000 kr. er
vurderingen, at det samlet set vil give mulighed for at imødekomme flere ansøgninger.
Øremærkede midler til lederuddannelse vurderes at højne kvaliteten af det arbejde, der
udføres i de frivillige folkeoplysende foreninger.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
De 2 forslag med økonomisk indhold finansieres inden for den nuværende ramme til de
midler, der er afsat til de frivillige folkeoplysende foreninger.

Lejre Kommune
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11. FOU - Ansøgning om tilskud til Projekt Ungtræner Akademi - KHKS
Håndbold
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.
Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. maj 2019, hvor sagen
blev udsat.
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til
ovennævnte.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Ansøgningen afvises, da det ikke vedrører lederuddannelse. Ansøgningen behandles ifm.
2. ansøgningsrunde.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

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 nye unge trænere 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
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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.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen falder inden for kommende kriterier
for pulje til lederuddannelse.
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
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12. FOU - Foreningsfællesskab og tilskud
18.00.00.G00

19/7550

Åben sag

Resumé
I forbindelse med behandling af en sag om tilskud til en forening, der er med i et
foreningsfællesskab, blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt medlemmerne i fællesskabet
er tilskudsberettigede både i foreningsfællesskabet og i den lokale forening, eller om
medlemmerne kun skal ”tælle” i den lokale forening.

Indstilling
Administrationen indstiller:
1. At sagen drøftes.

Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
Sagen udsat til næste møde.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

Sagsfremstilling
Flere fodbold- og håndboldklubber i Lejre Kommune indgår et fællesskab for at samle
spillere nok til hold.
I den forbindelse er spørgsmålet, hvorvidt der både skal udbetales medlemstilskud til
foreningen og til fællesskabet.
Administrationen har forespurgt DGI, hvordan kommunen forholder sig til udbetaling af
medlemstilskud i forbindelse med foreningsfællesskaber. DGI tilkendegiver, at
hovedreglen er, at medlemstilskud følger kontingentet. Det vil sige, at hvis
medlemmerne betaler kontingent til den lokale forening, så udbetales medlemstilskuddet
til den lokale forening. Hvis kontingentet derimod indbetales til foreningsfællesskabet, så
udbetales medlemstilskuddet til foreningsfællesskabet.
DGI nævner i øvrigt, at det bør fremgå af vedtægterne for foreningsfællesskabet, om der
betales kontingent i fællesskabet eller i den enkelte forening.
Administrationen og udbetalingen af medlemstilskud i Lejre Kommune har hidtil også
fulgt princippet om, at udbetalingen af medlemstilskud følger kontingentindbetalingen.

Lejre Kommune
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der kun bør udbetales medlemstilskud der, hvor
der indbetales kontingent, og kun én gang til samme aktivitet.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Hvis hovedreglen om, at udbetaling af medlemstilskud følger kontingentindbetalingen,
fastholdes som nu, har sagen ingen umiddelbare konsekvenser.

Lejre Kommune
Folkeoplysningsudvalget
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13. FOU - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 03-09-2019
William S. Jacobsen orienterede om, at der har været nedsat en arbejdsgruppe
vedrørende nyt bookingsystem. Gruppen har udarbejdet en indstilling til nyt system.
Afbud:
Anne Marie Jensen
Albert Hansen

