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Folkeoplysningsudvalget har afholdt møde den 21. september 2015, og hele
referatet kan læses her: http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/fou_protokol_2015-09-21.pdf
Start- og udviklingspuljen og ”Åben Skole”
Udvalget havde besøg af ”Åben Skole” koordinator Amanda Skovgård Olsen,
der fortalte om portalen http://skolenivirkeligheden.dk/lyngby-taarbaek, hvor foreninger og andre eksterne aktører kan synliggøre deres tilbud til folkeskolen
om undervisningsforløb. Amanda kan assistere foreninger med at tilrettelægge forløb, og kan kontaktes på amaso@ltk.dk eller tlf. 51 81 59 57.
Udvalget besluttede 16. juni 2015 at øremærke 25.000 kr. ud af i alt 100.000
kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2015, til foreningers tilbud til skolerne om
undervisningsforløb. Bevilling fra puljen beror på konkret ansøgning fra foreningen, og ansøgningen sendes til Kultur og Fritid.
LG Gymnastik havde ansøgt om tilskud til forløb, der udbydes på portalen, og
udvalget bevilgede i alt 5.000 kr. til afvikling af 10 forløb.
Desuden blev udvalget præsenteret for forslag til ændringer af retningslinjer
for puljen, da udvalget har ønsket, at retningslinjerne bliver tidssvarende.
Folkeoplysningspolitik – status og temaer
Forvaltningen præsenterede status i forhold til målsætningerne i kommunens
folkeoplysningspolitik, og drøftede mulige temaer, der kan danne grundlag for
udarbejdelse af konkrete handleplaner.
Veteranstrategi
Karen Dam fra kommunens beskæftigelsesområde præsenterede kommunens
Veteranstrategi, der er udarbejdet mhp. fremtidig indsats for hjemvendte
personer, der har været udsendt i mindst én international operation for forsvaret eller anden myndighed.
Udvalget drøftede, hvordan foreninger kan bidrage til inkludering af veteraner
i foreningslivet og foreslog, at der i konkrete tilfælde tages kontakt til den
aktuelle forening, idet målet for veteraners deltagelse i foreningslivet sker på
lige vilkår.
Tilskud til anskaffelser og forbedringer af huse og hytter
Puljen er i 2015 på 220.000 kr. der er fordelt mellem syv foreninger primært
til renoveringsprojekter.
Økonomi 2015 og budget 2016
Udvalget blev orienteret om forbruget pr. 31. august 2015 for folkeoplysningsområdet.
Den 25. juni 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen budgetjusteringer for to områder på folkeoplysningsbudgettet for 2016 og de efterfølgende år. Det drejer
sig om tilpasning af budgetrammen i forhold til forbrug for henholdsvis PEA-
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tilskud på den folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud for de frivillige folkeoplysende foreninger.
Derudover modtog udvalget bl.a. orienteret om
1. Dato for prisoverrækkelsen bliver i 2016 torsdag den 17. marts kl.
18.00 i Lyngbyhallen.
2. www.leisureinlyngby.dk – engelsksproget portal. Alle foreninger kan
lægge en profil ind i databasen.
Næste møde i folkeoplysningsudvalget er den 24. november, og ansøgningsfristen til Start- og udviklingspuljen er den 1. november 2015. Ansøgning
sendes til fritid@ltk.dk. Læs mere om puljen her: http://www.ltk.dk/start-og-udviklingspuljen.
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