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Punkt 1
Orientering om status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 31. december 2018
(Orientering)
Resumé
Oversigt over forbrug i 2018 på Folkeoplysningsrammen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Oversigt over forbruget i forhold til budgettet i 2018 vedhæftes til orientering (bilag). Der
tages forbehold for eventuelle efterposteringer i 2018.
Forbruget, der er opgjort der er opgjort den 15. januar viser et mindreforbrug på knap
200.000 kr.
Der forekommer udsving på de fleste budgetposter, men af de væsentligste punkter kan
nævnes:
•

Mindreforbug på 29.955. på medlemstilskud til børn og unge: Hele puljen er fordelt,
men ved stikprøvekontrol foretaget af forvaltningen var der en forening, der havde søgt
tilskud for for mange medlemmer, og derfor har tilbagebetalt en del af tilskuddet.

•

Merforbrug på 37.661 kr. på lokaletilskud til frivillige foreninger: Forvaltningen ændrede
fra 2017 til 2018 afregningspraksis således, at tilskud der tidligere var afregnet løbende
i kalenderåret bliver afregnet i det efterfølgende kalenderår. Hensigten med ændringen
af denne praksis var at gøre afregningsproceduren lettere for foreningerne. Der er
således sket en forskydning fra 2017 til 2018.

•

Mindreforbrug på 71.135 kr. til tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter og huse:
Alle bevillinger givet i 2018 er udbetalt. De foregående år er alle bevillinger, der var
givet i kalenderåret ikke blevet afregnet i samme år og mindreforbrug er blevet overført
til efterfølgende regnskabsår. Ikke alle foreninger har brugt den fulde bevilling.

•

Mindreforbrug på 26.540 kr. til handleplaner for folkeoplysningspolitikken: I efteråret
2018 afsatte Folkeoplysningsudvalget 20.000 kr. til indkøb af kameraer til brug for
optælling i haller og gymnastiksale. Kameraerne er ikke blevet indkøbt endnu.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Økonomi
I henhold til kommunens overførselsregler kan uforbrugte midler på max. 5% af den samlede
ramme overføres til det efterfølgende regnskabsår. Uforbrugte midler på
folkeoplysningsrammen udgør i 2018 mindre end 5% af rammen. Overførslerne godkendes i
forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Udmøntning af
eventuelle overførsler skal efterfølgende godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
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Bilag
•

Oversigt forbrug på folkeoplysningsrammen pr. 31. december 2018

4

Punkt 2
Udmøntning af budgetaftale for 2019-22 på folkeoplysningsrammen (Beslutning)
Resumé
Der forelægges orientering om Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2019-22 og forslag til
udmøntning af budgetreduktionen på folkeoplysningsrammen 2019.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til udmøntning af budgetreduktion godkendes
2. PEA-tilskuddet pr. 1. august 2019 ændres til 4 kr. pr. undervisningstime og at tilskud til
foredrag bortfalder
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsens har indgået en aftale om budgettet for 2019 og de følgende år 20202022 , jf. vedhæftede aftale (bilag) På folkeoplysningsområdet indebærer aftalen to
reduktioner:
1. Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse.
2. Omlægning af folkeoplysningsrammen 125.600 kr. i 2019 og efterfølgende år.
Folkeoplysningsbudgettet er derefter i alt 14.048.500 kr. i 2019.
Ad 1) Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse
Puljen er reduceret med 114.000 kr. i 2019 og 227.000 kr. i 2020 og efterfølgende år. Dermed
bortfalder Puljen til forbedringer og anskaffelser af hytter og klubhuse med fuld virkning fra
2020. I 2019 er puljen halvveret, og der er således afsat 118.600 kr., da beløbet er blevet
prisfremskrevet efter, at reduktionen er fratrukket.
Folkeoplysningsudvalget har ikke mulighed for at foreslå en anden udmøntning af besparelsen,
men kan træffe beslutning om, hvorvidt man i 2019 ønsker at igangsætte en ansøgningsrunde
blandt foreningerne, eller man ønsker at udmønste puljen på anden vis, fx som en del af den
samlede rammereduktion.
Ad 2) Omlægning af folkeoplysningsrammen
Kommunalbestyrelsen har derudover besluttet at reducere folkeoplysningsrammen med i alt
125.600 kr. i 2019 og efterfølgende år, og foreslået at reduktionen udmøntes som en
reduktion af rammen til PEA-tilskud (tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og
arbejdsløse), og dermed en reduktion af timetaksten for tilskuddet. Der har i forlængelse heraf
været en dialog med repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning, der
anbefaler, at reduktionen sker på PEA-tilskuddet. Det forslås i forlængelse heraf, at PEAtilskuddet pr. 1. august 2019 ændres således:
•
•

Tilskud til foredrag bortfalder (tilskuddet er pt. 9. kr. pr. foredrag).
Tilskud til undervisning reduceres fra 5 kr. til 4 kr. pr. time.

Idet den folkeoplysende voksenundervisning allerede har udmeldt og opkrævet
deltagerbetaling for 1. halvår 2019 foreslås budgettilpasningen i form af takstændring i 2019
at udgøre halvdelen af rammebesparelsen svarende til 62.300 kr.
Da der i 2018 på PEA-tilskud er et mindreforbrug på knap 62.000 kr. vurderer forvaltningen, at
rammen kan reducerers yderligere, således at at rammen i 2019 reduceres med yderligere
21.700 kr. med i alt 84.000 kr. og det fulde beløb på 125.600 kr. fra 2020 og efterfølgende år.
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PEA-tilskuddet er senest reduceret 1. august 2013, hvor taksten for foredrag blev reduceret til
9 kr. fra 12,50 kr. pr. foredrag, og taksten pr. undervisningstime blev reduceret fra 7 kr. til 5
kr.
Folkeoplysningsudvalget besluttede den 22. januar 2019 at anbefale, at følge forvaltningens
indstilling om henholdsvis reduktion af taksten for tilskud til undervisning og bortfald af tilskud
til foredrag.
Øvrige beslutninger vedr. budgetreduktion af folkeoplysningsrammen
Derudover er der før indgåelse af budgetaftalen besluttet, efter høring i
Folkeoplysningsudvalget, at folkeoplysningsrammen reduceres med
• 25.700 kr. der overføres til fritidspas (jf. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7.
juni 2018)
• 51.300 kr. der overføres til handleplaner for strategien for Frivillighed og
Medborgerskab (kun i 2019 jf. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget i august 2017)
Udmøntning af den samlede rammereduktion
Det foreslås, at den samlede rammereduktion på 202.600 kr. udmøntes, jf. vedhæftede forslag
(bilag). Dvs. at:
• PEA-tilskudsrammen reduceres fra 2019 med 84.000 kr.
• Tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter og klubhuse bortfalder helt med
virkning fra 2019 svarende til 118.600 kr.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten.
Økonomi
Forslag til udmøntning af budgetreduktion i 2019-2023 fremgår af vedlagte oversigt (bilag).
Periodisering af mindreforbrug fra 2018
I forbindelse med forvaltningens gennemgang af forbrug i forhold til budget for 2018, har
forvaltningen bedt om, at der før den endelige regnskabsaflæggelse for 2018 overføres
200.000 kr. fra budget 2018 til 2019. Beløbet er fordelt med hendholdsvis 100.000 kr. fra
Start- og udviklingspuljen og handleplaner for folkeoplysningspolitikken. Overførslen blev
godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 i forbindelse med 3. anslåede
regnskab. Overførslen fremgår af vedhæftede oversigt over budget for 2019 (bilag).
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2019
1. Anbefalet
2. Anbefalet
Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
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Punkt 3
Forslag til retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen fremlægger forslag til retningslinjer for "God adfærd i haller, klubhuse og anlæg
i Lyngby-Taarbæk Kommune". Retningslinjerne er udarbejdet for at imødekomme LyngbyTaarbæk Kommunes alkoholpolitik samt den nationale lov om røgfri miljøer.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udkastet til retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg
godkendes.
Sagsfremstilling
Formålet med retningslinjer for god adfærd i haller, klubhuse og anlæg er at skabe en fælles
bevidsthed blandt brugerne om, at vores idrætsanlæg, haller, sale, klubhuse med videre er
fælles arealer, hvor der skal være plads til alle (bilag). Der er en bred mangfoldighed af
brugere i kommunens idrætsfaciliteter, og alle skal føle sig velkomne og trygge i
idrætsmiljøerne. God adfærd i haller, klubhuse og anlæg skal give kommunens medarbejdere
et klart mandat til at tage hånd om eventuelle uhensigtsmæssigheder i faciliteterne.
Ved indføring af god adfærd i haller, klubhuse og anlæg understøtter vi implementering af
kommunens alkoholpolitik på idrætsanlæg med videre samt sunde rammer for brugerne.
Jævnfør kommunens Alkoholdning "skal ingen føle sig generet af andres alkoholindtag eller
presset til at drikke alkohol. Alle voksne er rollemodeller, og det er vigtigt at vise børn og
unge, at det er samvær og sociale relationer som er bærende for fællesskaber og ikke
alkohol".
I henhold til den nationale lov om røgfri miljøer § 8 er det ikke tilladt at ryge på institutionens
udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. Derudover er det jf. § 18 ikke tilladt at ryge i
indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. God adfærd i haller, klubhuse og
anlæg har fokus på, at alle idrætsanlæg med videre er røgfri, både inden- og udendørs.
Konsekvenser og udfordringer
På nuværende tidspunkt er det tilladt for tilskuerne at ryge ved Superligakampe samt 1.
divisionskampe. I henhold til den nationale lov om røgfri miljøer, er det ikke tilladt at ryge på
steder, hvor børn og unge færdes. Når der ryges ved større fodboldkampe, er der mange
mennesker, der vil blive udsat for passiv rygning, både børn, unge og voksne. Forvaltningen
foreslår derfor, at der i forbindelse med afvikling af Superligakampe samt 1. divisionskampe vil
være en klar afgrænsning af rygeområder, som vil blive afmærket med skiltning.
Modellen kendes fra andre fodboldstadioner rundt omkring i landet. Der vil efter
retningslinjerne fortsat kunne udskænkes alkohol mv. til kampe, stævner mv., idet der kan
gives særtilladelser hertil.
Implementering af reglerne
God adfærd i haller, klubhuse og anlæg implementeres ved ophængning af retningslinjer i alle
relevante faciliteter såsom idrætsanlæg, haller, sale, klubhuse med videre. Derudover sendes
information til alle idrætsforeninger per mail, samt information på Lyngby-Taarbæk Kommunes
hjemmeside.
Folkeoplysningsudvalget besluttede den 22. januar 2019 at anbefale godkendelse af reglerne.
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Lovgrundlag
Folkeoplysningslovens § 21.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2019
Anbefalet.
Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
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Punkt 4
Ekstra ansøgningsrunde folkeoplysende voksenundervisning (Beslutning)
Resumé
Forvaltningen fremlagde på dialogmødet mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget den 13. november 2018 en analyse af folkeoplysningsrammen for årene 201317 herunder anbefalinger til det videre arbejde. Folkeoplysningsudvalget behandlede
efterfølgende anbefalingerne og bad forvaltningen om at skitsere en model for en omfordeling
/ ekstra uddelingsrunde af uforbrugte midler inden for rammen til lærer- og lederlønstilskud til
den folkeoplysende voksenundervisning. Forvaltningen forelægger en model for en 2.
ansøgningsrunde.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at gennemføre en 2. ansøgningsrunde til tilskud til lære- og
lederlønninger i den fokeoplysende aftenskole i maj måned.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlagde på dialogmøde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget den 13. november 2018 en analyse af folkeoplysningsrammen 2013-17,
herunder bl.a. anbefalinger til mulige handlinger om, at indføre en model, som sikrer højere
dækningsgrad til lærer- og lederløn fra 2019 samtidig med at der arbejdes mere bevidst med
mekanismerne bag tilskud til aftenskolerne for at understøtte, at der oprettes mere
aftenskoleundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Folkeoplysningsudvalget efterfølgende om et forslag til en model for en ekstra uddelingsrunde
af lærer- og lederlønstilskuddet. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at der gennemføres
en ny ansøgsningsrunde/2. ansøgningsrunde i maj måned. Ansøgningsprocedure følger samme
retningslinjer som ved ansøgning af det nuværende lærer- og lederlønstilskud og puljen består
dels af uforbruge midler på budgettet fra året før, dels af foreningernes tilbagebetalte midler i
forbindelse med afregning af tilskud fra seneste afsluttede regnskabsår. Der kan søges om
tilskud til aktiviteter i indeværende år - fx ved ny ansøgsningsrunde i maj 2019 søges der til
aktiviteter, der er eller vil blive sat i gang i 2019. Det kan både være til planlagte og ikke
planlagte aktiviteter, eller til en højere dækningsgrad i forhold til det tilskud en forening
maximalt kan opnå.
Alternativt kan man vælge en model hvor der alene sker en omfordeling på baggrund af
seneste regnskabsår. Forvaltningen fordeler her de tilbagebetalte midler blandt de foreninger,
der har haft et merforbrug ved afrening af seneste tilskudsår. Puljen består ligesom føromtalte
model af uforbruge midler på budgettet fra året før og af foreningernes tilbagebetalte midler i
forbindelse med afregning af tilskud fra seneste afsluttede regnskabsår. Men idet det ikke er
gennemsigtigt, hvad der ydes midler til og en del af aftenskolerne ikke vil have behov for
yderligere udbetalinger, anbefales ovenstående model.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Økonomi
Folkeoplysningsrammen. Omfordeling og uddelingen afholdes inden for rammen og har derfor
ingen yderligere økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
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Lukket punkt: Punkt 5
Indstillinger til Foreningsprisen 2019 (Beslutning)

Indstilling
Forvaltningen foreslår at indstillingen godkendes.

Beslutning
Folkeoplysningsudvalget, den 22. januar 2019
Godkendt.

Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
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Punkt 6
Proces for behandling af foreningsønsker til ny- og udbygning af idrætsanlæg mv.
(Orientering)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i maj 2018 en proces for behandling
af foreningsønsker til ny- og udbygning af idrætsanlæg. Forvaltningen har siden modtaget 8
foreningsønsker. Der forelægges her et oplæg til den videre proces for behandling af
foreningsønsker til ny- og udbygning af idrætsanlæg.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at den skitserede proces for behandling af foreningsønkser til ny- og
udbygning af idrætsanlæg tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Formålet med en proces for behandling af foreningsønsker til ny- og udbygning af idrætsanlæg
er at inddrage idrætsforeningernes ønsker i udbygning og udvikling af kommunens
idrætsfaciliteter, dels at sikre foreningerne lige adgang til at komme med ønsker samt at
foretage en ensartet vurdering og en mere helhedsorienteret og fælles strategisk prioritering af
forslagene.
Forvaltningen har siden foråret 2018 modtaget i alt følgende otte foreningsønsker:
1. Lyngby Badminton Klub – udvidelse af badmintonhal med to baner, publikumsfaciliteter
og styrketræningsfaciliteter.
2. Virum-Sorgenfri Bordtennisklub – etablering af bordtennishal i forbindelse med
Virumhallerne.
3. LG Gymnastik – etablering af springgrav.
4. B82 – etablering af kunstgræsbane på Fuglsang Park.
5. Lyngby Boldklub af 1921 – etablering af kunstgræsbane i Lyngby Idrætsby.
6. Lyngby Roklub – renovering af forplads ved klubhus, nye broer, indendørs
træningsfaciliteter.
7. Virum-Sorgenfri Boldklub – etablering af kunstgræsbane på Kaplevej 46A.
8. Virum-Sorgenfri Badmintonklub – etablering af badmintonhal i Virum-Sorgenfri
området.
Alle ønsker har i løbet af det forgangne år været forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget til
orientering. Forvaltningen vil i de følgende måneder vurdere og prioritere de indkomne forslag
med afsæt i vurdering af relevans (herunder for Idræts- og bevægelsesstrategiens vision og
mål), behov (herunder målgruppe - hvem og hvor mange, eksisterende anlæg (også i
nabokommunerne), samlet efterspørgsel, niche vs. populærsport), samt effektivitet og
potentialer (herunder værdi for pengene, eventuelle spillover effekter, fx frigivelse af haller og
andre lokaler, alternative løsninger), vedlægger vurderingsskabelon til orientering (bilag).
Vurderinger og anbefalinger vil bygge på de rammer og vilkår, der er for udvikling og drift af
idrætsanlæggene, herunder at kommunen, jf. Folkeoplysningsloven, alene er forpligtet til at
stille eksisterende lokaler, haller, baner og anlæg vederlagsfrit til rådighed for foreningerne,
men derimod ikke er forpligtet til at bygge nye anlæg mv. Kommunen råder kun over få ledige
arealer og er forpligtet til behandle alle lige. Dvs. at kommunens lokaler stilles til rådighed for
alle (efter nogle politisk vedtagne regler, fx prioriteres børn før voksne om eftermiddagen) og
ingen har eksklusivret eller ”ejer” kommunens bygninger, baner mv. Etablering af nye anlæg
skal i øvrigt ses i sammenhæng med forvaltningens forslag til eventuelle (ny)anlæg.
Forvaltningen har gennem den generelle foreningskontakt og gennem hal- og
banefordelingsprocesserne et solidt kendskab til efterspørgslen på idrætsområdet. Det sker
også for at sikre, at der tages afsæt i foreningernes generelle behov.
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Der findes ikke en særskilt pulje til opførelse af idrætsanlæg (og følgende drift af nye anlæg).
Og endelig skal prioritering af midler til idrætsområdet skal ses i sammenhæng med
kommunens øvrige investeringer på velfærdsområderne mv. og er underlagt anlægsloftet som
i 2019 er xxx mio. kr. Processen for prioritering af foreningsønsker er derfor indpasset i
kommunens øvrige proces for prioritering af anlægsønsker i forbindelse med den årlige
budgetproces.
Vurdering og anbefalinger vil blive forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2019 og
Økonomiudvalget den 24. april 2019 efter forudgående drøftelse med FIL og
Folkeoplysningsudvalget. En eventuel stillingtagen til udbygninger på idrætsområdet vil blive
foretaget i forbindelse med budgetaftalen i efteråret 2019.
Forvaltningen orienterede de ønskende foreninger om nærværende planlagte proces på et
fælles møde den 15. januar 2019, se vedlagte oplæg fra denne orientering (bilag). Der
vedlægges endvidere til orientering en samlet kortlægning af Lyngby-Taarbæk Kommunes
idrætsanlæg (bilag).
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.
Økonomi
Inden for rammen.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
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Punkt 7
Status på handleplan for frivillighed og medborgerskab
Resumé
I august 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen, Frivilligcentret og Folkeoplysningsudvalget en
fælles Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab. Forvaltningen gør status på arbejdet med
handlinger i 2018 og fremlægger de prioriterede handlinger for 2019. Folkeoplysningsudvalget
drøfter udvalgets arbejde med Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget
1. drøfter hvordan Folkeoplysningsudvalget vil arbejde med handlingerne i 2019
2. Tager status for handleplan for 2018 til efterretning
Sagsfremstilling
I august 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen en Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
(bilag). Handleplanen har tre mål, hvorunder der hvert år prioriteres et antal handlinger. De
tre mål er:
•
•
•

Vi fremmer nye og mangfoldige former for frivillighed
Vi styrker koordination, netværk og relationer på tværs
Vi udvikler det gode samarbejde

Til at følge og implementere handleplanen er der nedsat en "actionsgrupppe" blandt de
frivillige sociale foreninger, de frivillige folkeoplysende foreninger og kommunen.
Folkeoplysningsudvalget udpegede i starten af 2018 Morten Rauff og Anni Frisk Carlsen til at
sidde i gruppen.
Hvert år prioriterer Actionsgruppen handlinger for det kommende år og gør status over årets
handlinger, se vedlagte status for implementering af handleplan for 2018 (bilag).
Med henblik på at udvikle idéer til projekter og samarbejder, afholdte Actionsgruppen seks
"pop-up værksteder" for lokale foreninger og beboere i efteråret 2018 på forskellige
lokationer: Vandværket, Ungdomsskolen, DTU/Polyteknisk Forening, Barakken i Taarbæk,
Stadsbiblioteket og Lundtofte Medborgerhus. Med afsæt heri har Actionsgruppen prioriteret
otte handlinger for 2019: Uddannelse af foreningsguider, evaluering af Boblberg, kontakt til
lokale aktiviteter, understøttelse af netværksmøder, udvidelse af Vandværket, afholde film- og
fotoværksted og uddannelse af unge frivillige, se vedlagte handleplan for 2019 (bilag).
Handlingerne kommer flere og forskellige områder af frivilligheden til gode og understøtter
samarbejder og netværk. Handlingerne i 2019 er formuleret i overskrifter med mål og vil i
samarbejde med de konkrete ansvarlige blive yderligere konkretiseret og beskrevet for at sikre
et ejerskab og forankring af de enkelte initiativer.
Actionsgruppen har drøftet muligheden for at afholde en uddannelse, hvor foreninger har
mulighed for at få uddannet foreningsguider i foreningen, med de formål at ruste foreninger
bedre til at tage imod nye medlemmer herunder også børn og voksne med særlig behov,
etnisk baggrund mv. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter hvordan
Folkeoplysningsudvalget vil arbejde med de prioriterede handlinger for 2019.
Actionsgruppen blev nedsat for perioden september 2017 – september 2019. Derfor vil
forvaltningen i samarbejde med Frivilligcentret og Folkeoplysningsudvalget hen over
sommeren 2019 evaluerer implementeringen af handleplan for Frivillighed og Medborgerskab,
herunder actionsgruppens arbejde, med henblik på at stille forslag til fortsat forankring af
Handleplanen for Frivillighed og Medborgerskab.
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Lovgrundlag
Ikke relevant
Økonomi
Actionsgruppen administrerer en pulje på 100.000 kr. årligt til at understøtte de handlinger,
der har brug for økonomisk støtte. I 2018 er der fordelt 49.886 kr. til følgende handlinger og
processer:
Handling 2018
Motions floorball med fokus på
type 2 diabetes eller en
hjertekarsygdom for 60+.
(Samarbejdsprojekt: FIL DGI,
Ældresagen, Lyngby Floorball
forening og Center for Holdspil og
Sundhed på Københavns
Universitet).
Tennis for børn med autisme og
særlige behov.
(Samarbejdsprojekt:
gruppeordningen på
Hummeltoftesskolen og VirumSorgenfri Tennisklub.
Film- og fotoworkshop i
Frivilligcentret for lokale
foreninger og grupper.
Proces for Pop-up værksteder.

Finansiering fra
Handleplanen 2018
1.800 kr. til
restfinansiering af
projektet

Øvrig finansiering af
handlingen
Projektet er støttet af DGI og
Folkeoplysningsudvalgets Startog Udviklingspulje.

4.000 kr. til trænerløn.

DGI og Dansk Tennisforbund
støtter projektet både
økonomisk og med ketcher,
bolde, t-shirts og caps til
deltagerne.

37.500 kr. til
kursusholder
6.586 til grafiker,
materialer og
forplejning

Ved opgørelsen af overførsler fra 2018 til 2019 vil det blive indstillet, at de 50.114 kr.
overføres særskilt til aktiviteten "foto- og filmworkshop" i 2019.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2019
1. Udvalget drøftede handlingerne og tilslutter sig handelplanen for 2019. Udvalget vil på
deres førstkommende møde drøfte, hvordan de kan biddrage til handlingerne i 2019.
2. Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
Bilag
•
•

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - Status handlinger 2018
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab - Handlinger 2019
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Punkt 8
Meddelelser
Sagsfremstilling
1. Nye Foreninger
Foreningen "Elverhøj Koret" er godkendt som frivillig folkeoplysende forening efter
Folkeoplysningslovens § 4, stk. 2. Vedtægt godkendt på foreningens generalforsamling den 10.
december 2018 er vedlagt sagen (bilag). Foreningen er et kor. Foreningen holder til på
Kulturstedet Lindegården.
2. Ophørte foreninger
Følgende foreninger er ophørt som folkeoplysende foreninger:
• Folkevirke (aftenskole)
• Gospelkoret Faith. Forening har skiftet status fra aftenskole til frivillige folkeopysende
forening.
• Novo Skytterne. Foreningen er lagt ind under Lyngby-Taarbæk Skytterne.
• ON Skytterne. Foreningen er lagt ind under Lyngby-Taarbæk Skytterne.
• Gerdas Dansere.
• 2MD har lagt sig sammen med en klub i en anden kommune.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 22. januar 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen og Torben Sørensen var fraværende.
Bilag
•

Vedtægter for foreningen elverhøjkoret

15

Center for Politik, Kultur og Strategi
Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur
Folkeoplysning

Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud lærer- og lederløn
Mellemkommunal refusion folkeoplysende voksenundervisning
PEA tilskud - folkeoplysende voksenundervisning
Lokaletilskud folkeoplysende voksenundervisning
Medlemstilskud børn og unge
Idrætspulje (administreres af FIL)
Lederuddannelsespulje (administreres af Samrådet)
Foreningstilskud ejendomme frivillige foreninger/idræt
Lokaletilskud frivillige foreninger
Tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter og klubhuse
Start- og udviklingspuljen
Handleplaner - folkeoplysning
Ovf. Til handleplan frivilligehed
I alt
15. januar 2019

Budget 2018 Overførsel Budget 2018 Overførsel
fra 2017
inkl.
til 2019
Overførsel
ifbm. 3.
anslåede
regnskab
4.084.400
4.084.400
479.500
479.500
628.800
628.800
404.800
404.800
4.707.200
4.707.200
109.700
109.700
109.700
109.700
865.000
865.000
2.101.100
2.101.100
153.030
379.630
226.600
200.800
292.900
100.000
92.100
200.000
200.000
100.000
50.000
-50.000
603.830
14.362.730
200.000
13.758.900

Budget 2018
efter
overførsel til
2019

Forbrug pr. Rest budget
31. december
2018

4.084.400

4.048.852

35.548

479.500
628.800
404.800
4.707.200
109.700
109.700
865.000
2.101.100
379.630
192.900
100.000
14.162.730

483.341
567.312
399.388
4.677.245
109.664
109.700
855.020
2.138.761
308.495
192.140
73.460
13.963.378

-3.841
61.488
5.412
29.955
36
9.980
-37.661
71.135
760
26.540
199.352

Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
- Status på handlinger for 2018

2018 har været Actionsgruppens første reelle arbejdsår. Gruppen har i løbet af året mødtes fem gange,
hvor omdrejningspunktet har været handlingerne for 2018. Samtidigt har møderne haft karakter af
et ”læringslaboratorium”, hvor gruppen har eksperimenteret med sin rolle i udmøntning af handleplanen og hvordan den bedst muligt arbejder med frivillighed, samskabelse og relationen mellem forskellige områder af den lokale frivillighed. Gruppen har fundet en god model for at spare om handlingerne og dele og udvikle erfaringer og metoder til brug i 2019.
Actionsgruppen er meget opmærksomme på, at handlingerne skal have et ejerskab, så de bliver gennemført. Gruppen kan godt have ansvar for nogle af handlingerne, men de fleste af handlingerne skal
forankres "udenfor" gruppen hos lokale aktører. Samtidig er det vigtigt, at Actionsgruppen ikke lukker sig om sig selv.
Pop-up værksteder
For at få kontakt til de mennesker, der rykker, bevæger, samler og igangsætter lokalt eller som kunne
have aktiviteter og/eller idéer til nye handlinger og fællesskaber, gennemførte Actionsgruppen seks
"pop-up værksteder" i efteråret 2018 på forskellige lokationer: Vandværket, Ungdomsskolen, DTU/Polyteknisk Forening, Barakken i Taarbæk, Stadsbiblioteket og Lundtofte Medborgerhus.
Værkstederne har været afholdt som åbent hus for alle, der kunne have en god idé til nye aktiviteter
og fællesskaber. Actionsgruppen har været nysgerrig på folks idéer og givet sparring på, hvordan de
kunne komme videre. Nogle af idéerne er blevet prioriteret som handlinger for 2019. Inspireret af givende møder under pop-up værkstederne vil Actionsgruppen også i 2019 besøge lokale aktiviteter.
Statussen i skemaet nedenfor samler op på handlinger i 2018.

Status handlinger 2018

Mål 1:
Vi fremmer nye og mangfoldige former for frivillighed
1.

Handlinger i 2018
(hvad)

Udmøntning
(hvordan)

Ansvarlig
(hvem)

Kommunen undersøger sammen med Frivilligcentret og Folkeoplysningsudvalget muligheder for fritidsgui-

Undersøge muligheder og behov for en foreningsguideordning for flere
borgergruppe
(børn, unge,
flygtninge mv).

Lyngby-Taarbæk Kommune ved Fritid,
Idræts- og
Frivillighed i
fællesskab
med Frivilligcentret og
Actionsgruppen

deordning
Videreføres fra
2017

2.

Implementering
og synliggørelse
af Boblberg.dk
Videreføres fra
2017

LTK gik live
med portalen d.
1. december
2017. Indsatsen videreføres
i 2018, med
henblik på at
udbrede kendskab til portalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune, Frivilligcentret og Folkeoplysningsudvalget er i
fællesskab ansvarlig for at
synliggøre og
udbrede kendskabet til portalen.

Finansiering og
ressourcer

Status 2018
Der er lavet en kortlægning af, hvad andre kommuner gør, samt hvad der
eksisterer af private puljer/organisationspuljer. Den viser, at der findes
mange forskellige kommunale og private ordninger.
Lokalt er der forskellige initiativer, der udfører guidning af personer, der
kan have svært ved at komme ind i frivillige fællesskaber. Dette ses primært på unge- og sundhedsområdet.
På den anden side er der foreningerne, som generelt er positive, men som
kan være udfordret ift. At have ekstra ressourcer til at inkludere nye medlemmer med udfordringer. Spejderne er nogle af de foreninger, som har
gode erfaringer hermed.
Det skønnes, at der er behov for at sætte yderligere fokus på de eksisterende indsatser mhp at være nysgerrige på, hvordan indsatsen kan styrkes
og gøres tilgængelig for alle målgrupper.
På baggrund heraf har Actionsgruppen besluttet at iværksætte en uddannelse til Foreningsguide for at skabe mulighed for at alle kan komme ind i
fællesskaber og foreninger. Samt at skabe synlighed og opmærksomhed på
eksisterende ordninger.
Sammenlagt er Boblberg blevet taget godt imod af borgerne i kommunen.
Der har været en konstant stigning i antallet af brugere, så det er tydeligt,
at der er en indkøringsperiode. Herudover vil der løbende være behov for at
skabe synlighed om portalen. Stor fordel, at portalen bliver promoveret,
udviklet og styret af anden aktør, da det er meget ressourcekrævende.

Finansieres dels
via 84.000 kr.
fra uforbrugte
§18 midler,
dels via finansiering af 84.000
Portalen har tydeligt dækket et behov hos mere sårbare og isolerede menkr. afsat til
nesker, der søger venskaber og ligesindede med samme udfordringer. SærIdræts- og Bevægelsesstrate- ligt på ungeområdet.
Boblberg har hele tiden været tiltænkt den selvorganiserede frivillighed,
gien.
Sidesom
2 også har taget godt i mod den. Foreningslivet har umiddelbart ikke set
Kontrakt/ finan- et behov, hvorfor Boblberg har lavet en ny kampagne for at få foreningerne
siering udløber i med, da mange søger efter idræt på portalen.

efteråret 2019.

3.

Folkeoplysningsudvalget afprøver Åbenhal –
åbent idræts tilbud med det formål at understøtte den selvorganiserede frivillighed samt give
mulighed for at
nye fællesskaber
opstår.

Lyngby-Taarbæk Kommune
åbner en
idrætshal på et
ledigt specifikt
tidspunkt.
Åbenhal kan
enten ske som
en styret aktivitet, hvor frivillige igangsætter
aktiviteter eller
som en aktivitet, hvor hallen
åbnes og de
borgere der
møder op og
sætter aktiviteter i gang.

Folkeoplysningsudvalget
er tovholder
på handlingen.
Frivilligcentret
og Folkeoplysningsudvalget
er i fællesskab
ansvarlig for
at udbrede
muligheden
over for foreninger og brugergrupper.
Lyngby-Taarbæk er ansvarlig for at
synliggøre tilbuddet via
kommunens
sociale medier
og fx forældreintra

Floorballprojektet er støttet af
DGI og Folkeoplysningsudvalgets Startog Udviklingspulje. 1.800 kr.
til restfinansiering af projektet fra Handleplanen.
DGI og Dansk
Tennisforbund
støtter tennisprojektet både
økonomisk og
med ketcher,
bolde, t-shirts
og caps til deltagerne.
Handleplanen
har støttet med
4.000 kr. til
trænerløn.
Får midler fra
start og udviklingspuljen i
2019

4.

Frivilligcentret,
Folkeoplysningsudvalget og
Lyngby-Taarbæk

Afholde Frivillig
Fredag i uge
39.

Frivilligcenter,
FIL og kommunen, som
udgør ar-

Indenfor nuværende ramme til
Frivillig Fredag
på 30.000 kr.,

Actionsgruppen har besluttet at evaluere portalen i foråret 2019 for at kunne udarbejde en anbefaling til fremtidigt abonnement efter udløb oktober
2019.
FIL har iværksat gratis motions floorball for med fokus på type 2 diabetes
eller en hjertekarsygdom for alle over 60 i samarbejde med DGI, Ældresagen, Lyngby Floorball forening og Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet. Forløbet varer 12 uger og startede november 2018.
Der er lukket for tilgang og der overvejes at starte et nyt hold op.
Aktiviteten evalueres sammen med ældresagen i 2019 og der etableres evt.
andre/nye samarbejder om andre aktiviteter

Gruppeordningen på Hummeltoftesskolen og frivillige i Virum-Sorgenfri
Tennisklub har sammen søsat et tennisprojekt for børn med autisme og andre særlige behov. Formålet med projektet er at inkludere børn med særlige
behov i en idrætsforening gennem særlige tilrettelagte aktiviteter, hvor der
tages udgangspunkt i barnets særlige behov.
Sammenlagt er der etableret to nye idrætstilbud for den selvorganiserede
frivillighed i et samarbejde mellem forskellige aktører. Dermed har nye
grupper fået mulighed for at dyrke idræt og indgå i nye fællesskaber.
Aktiviteterne kan forhåbentlig inspirere til andre lignende samarbejder og
muligheder for nye målgrupper.
Actionsgruppen har besluttet at opsøge og støtte op om nye lignende aktiviteter.

Festlig fejring af Frivillig Fredag den 28. september på Stadsbiblioteket med
fællesspisning, frivilligpris, korsang, udstilling af fotos og fremvisning af foreningernes fotos og videoer. Der var ca. 150 antal deltagere.

Side 3

Kommune afholder i fællesskab
Frivillig Fredag i
uge 39.

bejdsgruppen
for Frivillig
Fredag.

der er tildelt via
§18-midler.

Det vurderes at have haft en stor værdi, at foreningerne har arbejdet sammen op til Frivillig Fredag omkring et konkret produkt til deres respektive
foreninger. Det har givet synlighed for den enkelte forening og for det samlede område.
På den baggrund har Actionsgruppen besluttet, at de gode erfaringer bliver
taget med til Frivillig Fredag i 2019.

Mål 2:
Vi styrker koordination, netværk og relationer på tværs

5.

Handlinger i 2018
(hvad)

Udmøntning
(hvordan)

Ansvarlig
(hvem)

Kommunen skaber mulighed for
at nye former for

Actionsgruppen vil i 2018
være nysgerrig på, hvordan nye former for frivillighed får adgang til kommunens lokaler andre steder i landet
Afholdelse af
1 eller flere
netværksmøder med et afgrænset tema, i et lokalområde eller
for en fælles
målgruppe fx
formænd.

Lyngby-Taarbæk Kommune ved Fritid,
Idræts- og
Frivillighed i
fællesskab
med Frivilligcentret og
Actionsgruppen

Kommunen er påbegyndt revision af kommunens retningslinjer for udlån af
kommunale lokaler.

Frivilligcentret
har tovholderfunktionen.

Frivilligcentret har oprettet og er tovholder på et netværk omkring ung til
ung aktiviteter og foreninger. Netværket har betydet større kendskab på
tværs af unge initiativerne og et spirende fællesskab på tværs.

frivillighed får adgang til kommunens lokaler
Videreføres fra
2017

6.

Afholdelse af tematiserede netværksmøder på
tværs af foreninger

Der nedsættes

Finansiering og
ressourcer

Status 2018

På den baggrund har Actionsgruppen besluttet at følge kommunens arbejde
med at åbne kommunale lokaler op for nye former for frivillighed for at udvise interesse for og opmærksomhed på processen.

Frivilligcentret har sammen med LTK og LTU afholdt netværksmøder med
ungeforeningerne for, at de kunne benytte og blive en del af ungehuset/
Vandværket.
Frivilligcentret har taget initiativ til etablering af et netværk for sundhedsog sygdomsforeninger og grupper: Sundhedsnetværket.
Sammenlagt er der blevet etableret nye netværk på unge- og sundhedsomSide 4

en arbejdsgruppe til at
arrangere netværksmøderne med repræsentanter
fra LyngbyTaarbæk og
foreningslivet.

rådet. Der er masser af drive i begge grupper og de kan alle se potentialet i
at netværke.
På den baggrund har Actionsgruppen besluttet, at Frivilligcentret generelt
understøtter ønsker og behov om netværksmøder for fortsat at skabe mulighed for vidensdeling på tværs og ressourceoptimering.
På ungeområdet samarbejder Ungdomsskolen, brugere af Vandværket og
Frivilligcentret om at åbne Vandværket op for nye brugere og aktiviteter, så
flere unge får glæde af huset, mere liv i huset og flere fælles aktiviteter.

Mål 3:
Vi udvikler praksis og kultur for ”det gode samarbejde”

7.

Handlinger i 2018
(hvad)
Fælles forsikring
af frivillige
Videreføres fra
2017

8.

Vi kommer ud
med de gode historier på frivillighedsområdet i
Lyngby-Taarbæk
Kommune.

Udmøntning
(hvordan)

Ansvarlig
(hvem)

Finansiering og
ressourcer

Status 2018

Ny lov omkring kommuners mulighed
for at forsikre
frivillige træder i kraft 1.
juli 2017.
Der arbejdes
med at skabe
synlighed af
projekter, initiativer og arbejdet på hele
frivillighedsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune

Omkostninger
ved forbedringer skal undersøges

Forvaltningen har lavet en undersøgelse af andre kommuner og deres erfaringer samt af behovet for at anvende en kommunal forsikring af frivillige.

37.500 kr. til
We love Video
fra Handleplanen.

En række foreninger og grupper deltog i film og foto workshops i Frivilligcentret, hvilket endte op med film og en fotoudstilling om de Frivillige Fællesskaber i LTK, som blev vist og lanceret på Frivillig Fredag den 28. september 2018. Læringsforløbet har givet foreningerne bedre forudsætninger
for i fremtiden selv at lave synlighed omkring deres aktiviteter og indsatser.

Frivilligcentret, Folkeoplysningsudvalget og Lyngby-Taarbæk i
fællesskab.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til politisk behandling primo 2019.

Det vurderes, at synligheden og samarbejdet mellem foreninger har haft
stor værdi. Dette kunne med fordel bredes ud til flere foreninger. Samtidig
kan der være behov for at samle op på den fælles viden fra første workshop
og være nysgerrige på, hvordan det kan bruges fremadrettet. Des mere forSide 5

eninger selv arbejder videre med det tillærte des bedre.

9.

Samarbejde mellem Limone og
Mentorforeningen (social/idræt)

IF Limone vil
arbejde med
at indgå i et
samarbejde
med Mentorforeningen om
at få flere sårbare unge ind
i idrætsfællesskaber.

IF Limone og
Mentorforeningen.

På baggrund heraf har Actionsgruppen besluttet at udbyde film- og fotoworkshoppen igen i 2019, så flere foreninger får mulighed for at skabe synlighed om deres virke.
Der er skabt en tæt kontakt mellem foreningerne og de bliver inviteret til at
deltage i IF-Limones aktiviteter – herunder fx fælles krolfarrangement.
I dag deltager mentorforeningen i netværket med øvrige ungeforeninger og
fortsætter her samarbejdet med IF-Limone.

Side 6

HANDLINGER 2019 UNDER HANDLEPLAN FOR FRIVILLIGHED OG MEDBORGERSKAB
Mål 1: Vi fremmer nye og mangfoldige former for frivillighed
Handlinger i 2019 (hvad)

Sigte
(delmål)

Actionsgruppen følger kommunens arbejde med at åbne kommunale lokaler op for nye former for frivillighed.

Udvise interesse for og opmærksomhed
på processen.

Actionsgruppen planlægger at iværksætte uddannelse / kursus til
foreningsguide.

Skabe mulighed for at alle kan komme ind
i fællesskaber og foreninger.

Kommunen evaluerer Boblberg.

Stillingtagen til fortsættelse af abonnement efter udløb oktober 2019.

Udmøntning
(hvordan)

Ansvarlig
(hvem)

Finansiering og ressourcer

Status

Udmøntning
(hvordan)

Ansvarlig
(hvem)

Finansiering og ressourcer

Status

Udmøntning
(hvordan)

Ansvarlig
(hvem)

Finansiering og ressourcer

Status

Mål 2: Vi styrker koordination, netværk og relationer på tværs
Handlinger i 2019 (hvad)

Sigte
(delmål)

Actionsgruppen etablerer kontakt til aktiviteter og aktører i lokalområderne.

Skabe kendskab til hinanden og grobund
for potentielle samarbejder.

Frivilligcentret understøtter ønsker og behov om netværksmøder.

Skabe mulighed for vidensdeling på tværs
og ressourceoptimering.

Mål 3: Vi udvikler praksis og kultur for ”det gode samarbejde”
Handlinger i 2019 (hvad)

Sigte
(delmål)

Ungdomsskolen, brugere af Vandværket og Frivilligcentret samarbejder om at åbne Vandværket op for nye brugere og aktiviteter.

Flere unge får glæde af huset, mere liv i
huset og flere fælles aktiviteter.

Frivilligcentret udbyder film- og videoværksted for foreninger.

Synlighed. Flere gode historier kommer ud
omkring foreningers virke.
Inddrage flere unge i frivillige fællesskaber
og tage aktivt del i aktiviteter for unge.

Actionsgruppen etablerer samarbejde mellem Templet og Ungdomsskolen omkring en uddannelse af unge frivillige.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ELVERHØJKORET

Vedtaget på generalforsamlingen d. 1. juni 2015.
Seneste rettelser 10. december 2018.

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Korets navn er Elverhøjkoret. Korets hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.
§ 2 FORMÅL
2.1 Elverhøjkorets formål er at være en demokratisk forening der arbejder med flerstemmig sang
og performance, hvor den enkelte sanger tager ejerskab for både fællesskabet og det musikalsk
faglige.
2.2 Elverhøjkoret vil gerne være kendt for sit høje musikalske niveau og sociale fællesskab og
være et sted, hvor dygtige performance-orienterede sangere søger hen.
§ 3. Medlemmers deltagelse og ansvar for fællesskab
3.1 Koret er åbent for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Der er ved start i koret en
vejledende stemmeprøve, der er med til at placere nye sangere i den rigtige stemmegruppe, hvis
der i øvrigt er plads i den pågældende stemmegruppe. Hvis ikke der er plads, tilbydes det
kommende medlem plads på venteliste.
3.2.1 Korets medlemmer skal leve op til gældende krav og forventninger, herunder at deltage aktivt
i korets prøver, koncerter og øvrige aktiviteter.
3.2.2. Medlemmer, der er i kontingentrestance i mere end 1 måned fra seneste betalingsfrist, kan
ekskluderes fra koret ved en bestyrelsesbeslutning.
3.3. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 4 GENERALFORSAMLING
4.1 Frekvens
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
4.2. Dagsorden
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
4.3 Adgang, indkaldelse og frister
Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, bestyrelsen, korets
kunstneriske leder samt evt. repræsentanter for andre samarbejdspartnere.
Indkaldelse til generalforsamling (ordinær eller ekstra-ordinær) skal ske skriftligt/elektronisk med
mindst 1 måneds varsel til hvert enkelt kormedlem.
Korets aktive medlemmer kan fremsende forslag til behandling/vedtagelse på generalforsamlingen.
Forslag skal for at blive behandlet være modtaget skriftligt/pr. e-mail af bestyrelsen senest 2 uger
før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden og dokumenter lægges på korets interne hjemmeside senest 1 uge før
generalforsamlingen.
4.4 Stemmeret og fuldmagter

Stemmeret ved generalforsamlingen har aktive medlemmer af Elverhøjkoret, der ikke er i
kontingentrestance.
Fuldmagt kan anvendes. Fuldmagter skal være skriftlige og underskrevet af fuldmagtsgiveren.
Fuldmagter skal fremlægges ved generalforsamlingens start. Intet medlem kan være
fuldmagtsindehaver for mere end 2 andre medlemmer.
4.5 Afstemninger og afgørelser
Generalforsamlingen er korets højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og tager
beslutning ved simpelt stemmeflertal, bortset fra forslag om vedtægtsændringer, se §8.
4.6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen anser det nødvendigt, eller når mindst
1/3 af korets aktive stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til
bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Det skal
varsles med mindst 2 uger, og en ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter
begæringens modtagelse.
4.7 Referat
Der tages referat af generalforsamlingen. Referat godkendes af generalforsamlingens ordstyrer og
korets formand ved underskrifter og lægges på korets interne hjemmeside senest 4 uger efter
generalforsamlingens afholdelse.
§ 5 BESTYRELSE OG LEDELSE
5.1 Korets ledelse.
Korets ledelse udgøres af en bestyrelse, som ansætter en kunstnerisk leder.
5.1.1. Den strategiske/administrative ledelse varetages af bestyrelsen, bestående af fem af
korets medlemmer.
Bestyrelsens arbejdsopgaver ligger inden for følgende områder: Ledelse, økonomi, vision samt
kommunikation.
5.1.2. Den faglige, musikalske og performancemæssige ledelse varetages af den kunstneriske
leder.
5.2.1. Valg til bestyrelsen og valg af revisorer.
Tre af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Disse fordeler
hvervene som formand, næstformand og kasserer mellem sig ved konstitueringen. To af disse
poster vælges hvert andet år og den tredje post det modsatte år. Bestyrelsen foreslår hvert år
forud for generalforsamlingen, hvilket antal bestyrelsesmedlemmer, der derudover er brug for i det
kommende år. Denne/disse vælges for et år ad gangen.
Herudover vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. Kun korets medlemmer
kan vælges som bestyrelsesmedlem eller suppleant.
Går et bestyrelsesmedlem på orlov, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og en suppleant
indtræder i stedet for.
Ligeledes vælges to revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
5.2.2. Bestyrelsens møder
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder mødefrekvens. Der tages referat af
disse møder. Referatet sættes på hjemmesiden senest en uge efter bestyrelsesmødet.
5.3 Tegning og hæftelse
Koret tegnes af formand og kasserer. Ved større beløb giver bestyrelsen mandat til formand og
kasserer ved en projekt- eller budgetramme.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
5.4. Udvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg med inddragelse af kunstnerisk leder og øvrige
kormedlemmer til konkrete opgaver. Bestyrelsen sætter rammerne for ad hoc udvalgene, inkl.
økonomi. Et eller flere bestyrelsesmedlemmer indgår i hvert ad hoc udvalg og refererer tilbage til
den øvrige bestyrelse.

§ 6 KUNSTNERISK LEDER
6.1 Ansættelse og afskedigelse af kunstnerisk leder
Korets kunstneriske leder ansættes og afskediges af Elverhøjkorets bestyrelse. Den kunstneriske
leders ansættelsesforhold og arbejdsopgaver er beskrevet i Periodeaftale for Kunstnerisk leder.
6.2 Kunstnerisk leders deltagelse i bestyrelsesmøder
Kunstnerisk leder og bestyrelse mødes mindst 4 gange årligt. I dette møderum arbejdes med koret
på
praktiske, visionære og økonomiske områder.
Kunstnerisk leder og bestyrelsen aftaler herudover, i hvilket omfang kunstnerisk leder deltager i
bestyrelsesmøder (uden stemmeret). Kunstnerisk leder har altid krav på at få behandlet emner på
et bestyrelsesmøde.
§ 7 REGNSKAB
7.1 Korets regnskabsår følger kalenderåret.
7.2 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert år med betalingsterminer halvårligt,
seneste betalingsfrist er henholdsvis den 1/2 og den 1/9.
7.3 Kormedlemmer, som er i aktivt studieforløb og berettiget til SU samt er aktive i Elverhøjkoret,
kan mod forevisning af studiekort opnå 50% rabat på alle korets faglige aktiviteter (kontingent,
korweekend og rejser).
§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG KORETS OPLØSNING
8.1 Vedtægtsændringer
Forslag om vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede til en
generalforsamling.
8.2 Korets opløsning
Forslag om korets opløsning kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på to på
hinanden følgende generalforsamlinger. En eventuel formue ved korets opløsning vil efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse blive overført til fremme af musikudøvelsen i LyngbyTaarbæk Kommune.
Hvis generalforsamlingen vedtager et forslag om nedlæggelse af koret, skal der med det samme
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor ”Valg af ordstyrer og referent”, ”Forslag
om endelig nedlæggelse”, samt ”Disponering af en eventuel formue” er punkter på dagsordenen.
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