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Folkeoplysningsudvalget har afholdt møde den 24. november 2015, og hele
referatet kan læses her: http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/fou_2015-11-24_protokol.pdf

Folkeoplysningsudvalget i 2016
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. november 2015, at der ikke længere udpeges medlemmer af kommunalbestyrelsen som tilforordnede i
Folkeoplysningsudvalget. Omvendt er det planen, at Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer og Folkeoplysningsudvalgets medlemmer mødes to gange
årligt til dialog om folkeoplysningsområdet og afholder temamøder efter behov.
Udvalgsmedlemmerne har også i 2015 afholdt fælles møder, og det seneste
blev afholdt inden Folkeoplysningsudvalgsmødet den 24. november 2015.

Budget 2016-2019
Budget for 2016-2019 indebærer en samlet årlig reduktion af folkeoplysningsrammen på 1,09 mio. kr. Budgettet udgjorde i 2015 14,7 mio. kr. Reduktionen berører budgettet til den folkeoplysende voksenundervisning med 0,1
mio. kr. på PEA-tilskud og 0,79 mio. kr. på tilskud til lærer- og lederløn. De
frivillige folkeoplysende foreninger berøres med en reduktion på 0,2 mio. kr.
af lokaletilskuddet. Sidstnævnte svarer dog til de senere års uforbrugte midler på området. Taksterne for PEA-tilskud er uændrede i 2016.

Årsberetninger for 2015
Hvert år udpeger Folkeoplysningsudvalget enkelte foreninger til at indsende
årsberetning. I 2016 er det de interkulturelle foreninger, der bedes indsende
årsberetninger for 2015. De berørte foreninger har modtaget besked herom.

Justering af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning
Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2015 en justering af retningslinjerne, der kan læses her http://www.ltk.dk/tilskud-til-folkeoplysende-voksenundervisning

Modtagelse af flygtninge i Lyngby-Taarbæk Kommune
Udvalget er blevet orienteret om kommunens strategi for modtagelse af
flygtninge og familiesammenføring af udlændinge i kommunen. Udvalget tilslutter sig, at foreningerne kan være medvirkende til integration af flygtninge, men at introduktionen til foreningslivet bedst sker ved, at hver enkelt
flygtning ”ledsages” til foreningen.
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Arealoptimeringsprojektet ”Liv i Lundtofte”
På anmodning fra kommunens ejendomsområde har Folkeoplysningsudvalget
udpeget repræsentanter fra henholdsvis aftenskolen Keramikværkstedet,
foreningen Lundtofte Medborgerhus’ Venner, oplysningsforbundet FOF og FIL
til at indgå i en følgegruppe for det videre arbejde med projektet. Endvidere
vil formand/næstformand for Folkeoplysningsudvalget indgå i en politisk styregruppe til projektet.

Idrættens År - 2016
I 2016 kan FIL – Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i LyngbyTaarbæk – fejre 75 års jubilæum, og i den forbindelse vil FIL i samarbejde
med idrætsforeningerne stå for forskellige arrangementer i løbet af året, begyndende med en idrætskonference den 23. januar 2016 i Engelsborghallen.
Næste ordinære møde i folkeoplysningsudvalget er den 8. marts 2016, og
ansøgningsfristen til Start- og udviklingspuljen er den 10. februar 2016. Ansøgning sendes til fritid@ltk.dk. Læs mere om puljen her: http://www.ltk.dk/start-ogudviklingspuljen.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt
nytår.

Med venlig hilsen
Morten Rauff
Formand for Folkeoplysningsudvalget

