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Folkeoplysningsudvalget har afholdt møde den 16. juni 2015, og hele referatet kan læses her: http://www.ltk.dk/folkeoplysningsudvalget-den-16-juni-2015

Opfølgning på temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015
Under det første punkt havde udvalget besøg af Kultur- og Fritidsudvalgsformand Dorthe la Cour og direktør Pernille Holmgaard, der begge deltog i KL’s
Kultur- og Fritidskonference i maj, og videreformidlede essensen af de oplæg
om folkeoplysning, de havde hørt på konferencen.
Folkeoplysningsudvalget ønsker som opfølgning på temamødet med Kulturog Fritidsudvalget at indgå i et samarbejde med forvaltningen omkring udarbejdelse af forslag til konkrete handlingsplaner til Folkeoplysningspolitikken.
Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning
Kultur- og Fritidsudvalget havde bedt Folkeoplysningsudvalget om at evaluere
udvalgets sammensætning mht. udpegning af tilforordnede. Folkeoplysningsudvalget førte til referat, at de fortsat gerne ser en politisk repræsentation i
udvalget, og gerne repræsentanter med stemmeret.
Årsberetninger 2014 fra udvalgte foreninger
De foreninger, der er bedt om at indsende årsberetninger for 2014 er foreninger, der er godkendt i henhold til bestemmelserne i folkeoplysningsloven i
2011 og 2012. Udvalget fik indblik i foreningernes aktiviteter, økonomi og
eventuelle udfordringer, gennem de indsendte beretninger.
Start- og udviklingspuljen
Udvalget havde en drøftelse af, hvorvidt man ønsker at yde økonomisk støtte
fra folkeoplysningsrammen til foreningers samarbejde med skolerne i ”Åben
Skole” regi med henblik på, at få igangsat samarbejdet. Udvalget besluttede
at øremærke 25.000 kr. til formålet fra Start- og udviklingspuljen i 2015, der
er på i alt ca. 100.000 kr. Der blev ikke på dette møde besluttet kriterier for
tildeling af tilskud, men der var enighed om, at eventuelle bevillinger skal
bero på konkrete ansøgninger. Desuden ønsker udvalget generelt en ændring
af retningslinjerne for Start- og udviklingspuljen.
En ansøgning fra afdelingsbestyrelsen i boligområdet Lundtofteparken om
støtte på 8.800 kr. til igangsætning af aktiviteten ”Gadeidræt i Lundtofte”
blev imødekommet.
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Næste møde i folkeoplysningsudvalget er den 21. september, og ansøgningsfristen til Start- og udviklingspuljen er den 1. september 2015. Ansøgning
sendes til fritid@ltk.dk. Læs mere om puljen her: http://www.ltk.dk/start-og-udviklingspuljen.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Morten Rauff
Formand for Folkeoplysningsudvalget

