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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
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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
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