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Punkt 1
Orientering om status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 28 februar 2019
(Orientering)
Resumé
Mundtlig orientering om forbrug i 2019 på Folkeoplysningsrammen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Forvaltningen gennemgår forbruget på Folkeoplysningsrammen i forhold til budget 2019.
Oversigt over forbruget omdeles på mødet.
I den forbindelse kan forvaltningen oplyse, at Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 7.
februar 2019 godkendte Folkeoplysningsudvalget forslag til udmøntning af budgetreduktionen
på folkeoplysningsrammen 2019 i forlængelse af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for
2019-22, samt udmøntning af tidligere beslutninger vedr. Folkeoplysningsrammen.
Det betyder, at:
1. tilskud til forbedringer af foreningshuse bortfalder med virkning fra 2019
2. PEA-tilskuddet pr. 1. august 2019 ændres til 4 kr. pr. undervisningstime og at tilskud til
foredrag bortfalder.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 19. marts 2019
Taget til efterretning.
Ansøgning til Start- og udviklingspuljen om etablering af Discgolfbane, der blev udsat i
november 2018, ønskes fremlagt til behandling på møde den 28. maj 2019.
Maria Llambias og Torben Sørensen var fraværende.
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Punkt 2
Fordeling af sommerferieaktivitetspuljen (Beslutning)
Resumé
Fordeling af Sommerferieaktivitetspuljen 2019 ud fra modtagne ansøgninger.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til fordeling godkendes.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har ved ansøgningsfristens udløb modtaget 14 ansøgninger (bilag) til
Sommerferieaktivitetspuljen, som skal fordeles af Folkeoplysningsudvalget, jf. retningslinjer for
Sommerferieaktivitetspuljen (bilag). Der er søgt for i alt 311.760 kr. Puljen er i 2019 på
280.000 kr.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling (bilag), hvor alle ansøgere får tilskud fra
Sommerferieaktivitetspuljen.
Alle foreninger hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune kan søge om midler til afholdelse
af sommerferieaktiviteter. Ved fordeling af puljen skal der tilstræbes en spredning af aktører
samt at aktiviteten ikke foregår kun for egne medlemmer. En forening fastsætter prisen og
principperne for den pågældende aktivitet; dog skal der lægges vægt på, at der under den
samlede tildeling kan tilbydes aktiviteter i bred forstand.
Udover aktiviteter støtte af sommerferieaktivitetspuljen udbyder kommunens kulturinsitutioner
sommerbilledskole, rollespil, aktviteter inden for naturvidensskab og IT samt aktiviteter samt
særligt tilrettelagt aktiviteter for børn med særlig behov.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Der er 280.000 kr. i Sommerferieaktivitetspuljen til fordeling.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 19. marts 2019
Godkendt.
Maria Llambias og Torben Sørensen var fraværende
Bilag
•
•
•

Forslag til fordeling
Sommerferieaktivitetspuljen
Ansøgninger til sommerferieaktivitetspuljen 2019
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Punkt 3
Status for Handleplan for Folkeoplysningspolitikken (Drøftelse)
Resumé
Forvaltningen fremlægger status for Handleplan for Folkeoplysningspolitikken med henblik på
en drøftelse af, hvordan udvalget i samarbejde med forvaltningen arbejder videre med
udmøntning af handleplanens indsatser, herunder om der skal udarbejdes en ny handleplan.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. status for Handleplan for Folkeoplysningspolitikken tages til efterretning
2. udvalget drøfter det videre arbejde med handleplanen for Folkeoplysningspolitikken.
Sagsfremstilling
Ifølge Folkeoplysningsloven skal en kommune have en folkeoplysningspolitik, der bl.a. angiver
de overordnede målsætninger og rammer for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.
Formålet med folkeoplysningspolitikken er at sikre en bevidst og planlagt udvikling af de
rammer, som kommunen sætter for foreningerne inden for Folkeoplysningsområdet.
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 kommunens nuværende Folkeoplysningspolitik (bilag),
som er målrettet den mangfoldige vifte af aktiviteter og tilbud, som findes inden for idræts- og
fritidsområdet samt det frivillige foreningsliv og voksenundervisningen. Visionen i
folkeoplysningspolitikken er, at "alle borgere skal have mulighed for at deltage i en mangfoldig
vifte af folkeoplysende aktiviteter, hvor der er fokus på medborgerskab, brugerindflydelse og
bæredygtighed, og det skal være attraktivt at være med i eksisterende eller skabe nye
folkeoplysende foreninger".
Handleplan for Folkeoplysningspolitikken
Da folkeoplysningspolitikken alene opstiller visioner og målsætninger for arbejdet med det
folkeoplysende område i Lyngby-Taarbæk Kommune og ikke konkrete handlinger, besluttede
Kultur- og Fritidsudvalget i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget i 2016 at udarbejde en
handleplan, som understøtter arbejdet med at realisere målene i Folkeoplysningspolitikken
gennem konkrete indsatser inden for tre af politikkens temaer. "Handleplan for
Folkeoplysningspolitikken" blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget i april 2016 (bilag) med
følgende fire handlinger:
1. Foreningernes udnyttelse af anviste lokaler og faciliteter.
2. Undersøge hvor de forpligtende fællesskaber er, og hvor de ikke er tilstede samt
iværksætte aktiviteter, der understøtter det folkeoplysende arbejde på kommunens
faciliteter.
3. Undersøge hvordan ungeinddragelse sker ud fra søgsmålet "hvad virker" i andre
kommuner (Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal).
4. Undersøge hvordan foreninger kan understøtte, at foreningsmedlemskab er attraktivt
for de unge gennem nye typer af medlemsskaber.
Arbejdet med de fire handlinger er sket gennem forskellige undersøgelser og processer med
brugerinddragelse, hvor nogle har medført ændringer eller nye tiltag. Folkeoplysningsudvalget
har blandt andet undersøgt, hvordan nabokommuner arbejder med ungeinddraggelse for at
blive klogere på emnet og har i den forbindelse udbudt et ungdomslederkursus i 2017.
Forvaltningen nedsatte i 2017 en ekspertgruppe med deltagelse fra forskellige
idrætsforeninger, der skulle se på, hvordan vi i fællesskab kan opnå en optimal udnyttelse af
idrætsfaciliteter. Gruppen drøftede mulighederne og udarbejdede regler for udlån af
bevægelseslokaler og faciliteter, der i november 2017 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen.
Derudover har forvaltningen foretaget fysisk optælling af foreningsdeltagere i gymnastiksale
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og idrætshaller, for at undersøge foreningers brug af anvist tid. Optællingen bruges blandt
andet i dialogen med foreningerne i forbindelse med den årlige halfordeling.
Forvaltningen har udarbejdet en status på arbejdet med de fire handlinger i Handleplan for
Folkeoplysningspolitikken (bilag). Her ses også de forskellige aktiviteter, der er gennemført fx
Skoleidrættens "Forårsfestival" og forskellige borgerarrangementer i samarbejde med FIL og
foreninger i kommunen.
Der er imidlertid endnu ikke arbejdet med at undersøge, hvor de forpligtende fællesskaber er,
eller ikke er, tilstede (første del af handling 2) eller med at se på forskellige
kontingentmuligheder/medlemsskabsformer i folkoplysende foreninger (handling 4).
Lovgrundlag
Folkeoplysningspolitikken.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 19. marts 2019
1. taget til efterretning.
2. drøftet. Folkeoplysningsudvalget ønsker ikke at iværksætte revision af politikken, men at
udarbejde nye handleplaner. Det blev foreslået, at dialogmødet den 28. maj 2019 kl. 17.0018.00 med Kultur- og Fritidsudvalget omhandler handleplaner for Folkeoplysningspolitikken,
Frivillighed og Medborgerskab, Idræts- og Bevægelsesstrategien samt Kulturstrategien.
Maria Llambias og Torben Sørensen var fraværende

Bilag
•
•

Handleplan for Folkeoplysningspolitikken status
Folkeoplysningspolitikken
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Punkt 4
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab 2019 (drøftelse)
Resumé
Folkeoplysningsudvalget tilsluttede sig på møde den 22. januar 2019 de otte prioriterede
indsatser under arbejdet med Handleplan Frivillighed og Medborgerskab 2019. Den nedsatte
aktionsgruppe, hvor Folkeoplysningsudvalget har to repræsentanter, har efterfølgende
arbejdet videre med indsatserne og udpeget tovholdere. Udvalget skal i den forbindelse drøfte,
udmøntningen af to af de otte af indsatser, som Folkeoplysningsudvalgets repræsentanter er
tovholdere på.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det drøftes hvordan Folkeoplysningsudvalget vil arbejde videre med,
at
1. planlægge og iværksætte uddannelse/kursus til foreningsguide
2. etablere samarbejde mellem Templet og Ungdomsskolen omkring en uddannelse af
unge frivillige.
Sagsfremstilling
Der er for 2019 prioriteret otte indsatser for arbejdet med Handleplan Frivillighed og
Medborgerskab i 2019. Den nedsatte aktionsgruppe, hvor Folkeoplysningsudvalget har to
repræsentanter, har efterfølgende arbejdet videre med de valgte handlinger. I den forbindelse
er Folkeoplysningsudvalgets repræsentanter udpeget som tovholder på to indsatser, nemlig:
1. Planlægge og iværksætte uddannelse/kursus til foreningsguide
2. Etablere samarbejde mellem Templet og Ungdomsskolen omkring en uddannelse af
unge frivillige.
Folkeoplysningsudvalget skal drøfte, hvordan udvalget vil bidrage til udmøntning af de to
indsatser.
Ad 1.
I 2018 undersøgte aktionsgruppen tiltag og erfaringer med foreningsguidning i andre
kommuner. På den baggrund har aktiongruppen i 2019 valgt at tilbyde foreninger en
uddannelse som foreningsguide. Formålet er, at give foreninger viden om og værktøjer til, at
modtage nye medlemmer således, at alle der har brug for hjælp til at blive en del af
foreningslivet, kan få hjælpe til det.
Da Folkeoplysningsudvalget behandlede handleplanen på udvalget møde i januar 2019,
drøftede udvalget muligheden for at lave et forløb, hvor deltagerne både fik værktøjer til at
tage imod nye medlemmer, men også specifik viden om forskellige målgrupper.
Ad 2.
Da aktionsgruppen i efteråret 2018 indsamlede forslag til handlinger for 2019 blandt borgere
og foreninger opstod et forslag om at etablere et samarbejde mellem Templet og
ungdomsskolen omkring et uddannelsesforløb for unge under emnet "gå til frivillighed" som et
hold på ungdomsskolen.
Formålet er, at inddrage flere unge i frivillige fællesskaber og herigennem få unge til at tage
aktivt del i aktiviteter for unge. Indsatsen understøtter samtidig handling 2 i handleplan for
Folkeoplysningspolitikken, hvor målet er at iværksætte aktiviteter, der understøtter det
folkeoplysende arbejde, skabe forpligtende fællesskaber og understøtte tværgående
aktiviteter.
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Med indsatsen ønsker aktionsgruppen at understøtte og etablere et samarbejde mellem den
folkeoplysende forening "Rytmetemplet" (hvor medlemmerne driver spillestedet Templet) og
Ungdomsskolen.
Økonomi
Der er til udmøntning af indsatser for 2018 afsat en pulje på 100.000 kr. som administreres og
fordeles af Aktionsgruppen.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 19. marts 2019
1. drøftet.
2. drøftet.
Folkeoplysningsudvalget bakker op om aktionsgruppens arbejde og støtte de planlagte
intiativer.
Udvalget ønsker på møde den 28. maj 2019, at behandle forslag om at tilknytte en
repræsentant fra Frivillighedscenteret som tilforordnet til udvalget.
Maria Llambias og Torben Sørensen var fraværende.
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Punkt 5
Meddelelser
Sagsfremstilling
1. Nye foreninger
Foreningen "Kulturklub for irakiske kvinder og børn" er godkendt som frivillig folkeoplysende
forening efter Folkeoplysningslovens § 4, stk. 2. Vedtægt godkendt på foreningens
generalforsamling den 7. januar 2019 er vedlagt sagen (bilag). Foreningen har til formål at
tilbyde aktiviteter som giver forståelse for danske og irakiske samfundsforhold for kvinder og
børn.
2. Ophørte foreninger
Følgende foreninger er ophørt som folkeoplysende foreninger:
• Dayan Qigong, foreningen har lagt sig sammen med en klub under DTU.
3. Musikevent - orientering v/ formanden
4. Retningslinjer for "God adfærd i haller, klubhuse og anlæg i Lyngby-Taarbæk
Kommune"
Retningslinjer for "God adfærd i haller, klubhuse og anlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune" blev
godkendt med Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger godkendt i Økonomoudvalget d. 21.
februar (bilag).
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 19. marts 2019
Taget til efterretning.
Maria Llambias og Torben Sørensen var fraværende.
Bilag
•
•

Vedtægter for kulturklub for irakiske kvinder og børn
God adfærd i Lyngby-Taarbæk Kommunes haller, klubhuse og anlæg
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