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Folkeoplysningsudvalget har indtil videre afholdt tre møder samt et dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget i 2016. Vi har bl.a. haft nedenstående
emner på dagsorden:
Handleplaner for Folkeoplysningspolitikken
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i april 2016 efter en dialog med Folkeoplysningsudvalget en handleplan for Folkeoplysningspolitikken med 4 konkrete
handlinger:
1. Foreningernes udnyttelse af anviste lokaler og faciliteter. Udvalgene ønsker, at sikre den bedst mulige anvendelse af anviste kommunale lokaler og
faciliteter. Alle foreninger og aftenskoler, der tilbyder idræt og motion er inviteret til opstartsmøde d. 3. november 2016.
2. Hvordan understøttes det folkeoplysende arbejde på kommunens faciliteter. Formålet med indsatsen er at undersøge, hvor de forpligtende fællesskaber er til stede og at understøtte og fremme aktiviteter på tværs af de folkeoplysende foreninger.

Vigtige datoer
25. oktober 2016
Næste ansøgningsfrist til Start- og udviklingspuljen.
3. november 2016
Opstartsmøde vedr.
kapacitetsudnyttelse
og foreninger brug af
idrætsfaciliteter.
15. november 2016
Møde i Folkeoplysningsudvalget.
24. februar 2016
Ansøgningsfrist til
sommerferieaktivitetspuljen 2017.

3. Ungeinddragelse – hvordan sker ungeinddragelse – ud fra spørgsmålet
”hvad virker” i andre kommuner? Udvalget ønsker, at optimere mulighederne
for at kunne understøtte og fremme unges deltagelse i bl.a. det folkeoplysende arbejder. Vi er bl.a. i gang med at planlægge et ungdomslederud-

dannelsesforløb målrettet de unge lederaspiranter i alderen 15-18.
4. Hvordan kan foreninger understøtte, at foreningsmedlemsskab er attraktivt
for unge gennem nye medlemsskabstyper? Udvalget ønsker, at undersøge
hvordan foreninger kan tiltrække nye og fasteholde nuværende unge i de folkeoplysende foreninger.
Vi vil i samarbejde med forvaltningen og foreningerne arbejde med disse temaer, som har til formål at understøtte og udvikle det folkeoplysende arbejde
i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Du finder Folkeoplysningspolitikken her:

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/Politik/Politikker-strategier-planer/Politikker/ltk_folkeoplysningpolitik.pdf

Økonomi
Budgettet på folkeoplysningsområdet er i 2016 på 13,6. mio. kr. Fra 2015 til
2016 er der overført et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som primært er blevet reserveret til udmøntning af handleplanerne for Folkeoplysningspolitikken
og forhøjelse af puljen til forbedringer af hytter og klubhuse.
Diverse projekter
Liv i Lundtofte: Liv i Lundtofte er et projekt i 2 spor. I spor 1 arbejdes der
med at samle skolen og en lang række fritidsaktiviteter i et hus, ved at ombygge og udbygge Lundtofte Skole til et lokalt Lærings- og Kulturcenter. Spor
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2 som startede op i slutningen af september 2016 har derimod fokus på byudvikling af Lundtofte. En ny helhedsplan forventes vedtaget i juni 2017 Repræsentanter fra både Folkeoplysningsudvalget såvel som lokalforeninger er
involveret i begge projektspor.
Sundhedsstrategi: I kommunens nye sundhedsstrategi fastsætter LyngbyTaarbæk Kommune de overordnede visioner, mål og indsatser for at fremme
og støtte op om borgernes sundhed. Der har blandt andet været afholdt dialogmøder med en række af kommunens foreninger og frivillige. Strategien vil
blive implementeret i et tæt samarbejde på tværs af kommunen og der er et
ønske om at indgå samarbejder med bl.a. de folkeoplysende foreninger.
Strategi for Medborgerskab og Frivillighed: Forvaltningen igangsatte i foråret
2016 en proces med det formål at udarbejde en handleplan for strategien.
Mange foreninger deltog i et seminar i juni måned, hvor der var mulighed for
at komme med ideer til en kommende handleplan. Med udgangspunkt i disse
ideer er handleplanen under udarbejdelse.
Sommerferieaktiviteter
9 foreninger modtog i år tilskud fra sommerferieaktivitetspuljen til afholdelse
af sommerferieaktiviteter. Der blev i alt uddelt 140.000 kr.
Ansøgningsfristen til sommerferieaktivitetspuljen er i 2017 fredag den 24. februar. Alle foreninger vil modtage nærmere informationer om ansøgning til
puljen i slutningen af 2016.
Start- og udviklingspuljen
Folkeoplysningsudvalget har i 2016 givet støtte til 5 foreninger.
KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe har modtaget tilskud til opstart af Familiespejd for familier med mindre børn.
Virum-Sorgenfri Håndboldklub har modtaget tilskud til pilotfasen af et nyt
samarbejdsprojekt mellem Virum-Sorgenfri Håndboldklub og Virum Gymnasium.
Virum Basket har modtaget støtte til gennemførelse af projektet ”BørneBasket i Virum – vi bringer foreningskultur ud til børnene”. Projektet har blandt
andet til hensigt at tilbyd et 6-ugers BørneBasket forløb i fire af kommunens
skoler.
Herudover har 2 nye foreninger, Lyngby-Taarbæk Teaterbørn og DTU Ultimate Frisbee, modtaget opstartstilskud til indkøb af bl.a. materialer.
Der er 67.004 kr. tilbage start- og udviklingspuljen.
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Næste ordinære møde i folkeoplysningsudvalget er den 15. november 2016,
og ansøgningsfristen til Start- og udviklingspuljen er den 25. oktober 2016
Ansøgning sendes til fritid@ltk.dk. Læs mere om puljen her: http://www.ltk.dk/start-ogudviklingspuljen.

Med venlig hilsen
Morten Rauff
Formand for Folkeoplysningsudvalget

