

Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

1/2015

Folkeoplysningsudvalget har afholdt møder den 4. marts og 21. april samt
afholdt et temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2015.

Temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget
Folkeoplysningsudvalget stod for mødet og havde inviteret to oplægsholdere.
Formanden for KFUM-Spejderne i Danmark Michael Aagaard Seeberg talte ud
fra overskriften ”Foreningsdemokratiets betydning for børn og unges dannelse”, og professor ved Syddansk Universitet Bjarne Ibsen talte ud fra overskriften ”Folkeoplysning – hvad er det og hvad er det godt for?”. Begge emner gav grundlag for en god og spændende dialog mellem de to udvalgs medlemmer.

På møderne 4. marts og 21. april har udvalget behandlet følgende emner:
Økonomi
Udvalget er blevet orienteret om budget for 2015 og regnskab for 2014. Den
ramme, der er til rådighed i 2015 er 14,8 mio. kr. inklusiv uforbrugte midler
overført fra 2014.
Derudover har Kommunalbestyrelsen udsendt effektiviseringsforslag for budget 2016 og efterfølgende år i høring. På Folkeoplysningsområdet er der
fremsendt to forslag på henholdsvis reduktion af rammen til PEA-tilskud og
rammen til lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. Udvalget har
indgivet høringssvar, hvori man henstiller til, at udvalget hellere selv kan
pege på fordeling af en eventuel budgetreduktion.
Medlemstilskud til børne- og ungdomsmedlemmer
Som tidligere oplyst, træder en ny tilskudsordning i kraft 1. januar 2016. I
øjeblikket arbejdes der på en endelig fastlæggelse af retningslinjerne for tilskudsordningen, så foreningerne snarest muligt kan orienteres herom.
Øvrige emner
Derudover har udvalget
•
fordelt puljen til sommerferieaktiviteter 2015 efter ansøgninger fra
foreninger. Puljen er på 140.000 kr., og der var ansøgninger for
mere end 300.000 kr. i alt.
•

drøftet foreningernes muligheder for at annoncere aktiviteter på ”Kul-
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tunaut”. Foreningerne opfordres til at benytte Kultunaut, når det giver
•

mening for foreningen http://www.kultunaut.dk/?gclid=CL24-4j30sUCFaULcwodAEAAhw
haft besøg af formanden for Spejderkollegiet Virumgaard, der fortalte om kollegiet og dets betydning for mange nuværende og tidligere beboere, der fortsat er aktive spejderledere i lokale grupper.
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Referaterne fra møderne kan læses her:
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/fou_protokol_20150304_til_hjemmesiden.pdf
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/folkeoplysningsudvalgets_protokol_2015-04-21.pdf

Næste møde i 2015 i Folkeoplysningsudvalget er den 16. juni 2015. Ansøgninger til Start- og udviklingspuljen, der ønskes behandlet på dette møde,
skal sendes til forvaltningen senest den 3. juni 2015 på fritid@ltk.dk. Puljen
er på 100.000 kr. Læs mere om puljen her: http://www.ltk.dk/start-og-udviklingspuljen.

Med venlig hilsen
Morten Rauff
Formand for Folkeoplysningsudvalget

