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Punkt 1
Status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 30. april 2019
Resumé
Orientering om forbruget på folkeoplysningsområdet pr. 30. april 2019 og forslag til
udmøntning af overførsel af uforbrugte midler fra regnskabsår 2018. (Beslutning)
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at mindreforbrug på 209.136 kr. overført fra 2018 udmøntes således:
1. Pulje til forbedringer af klubhuse og hytter 11.233 kr.
2. Handleplaner Folkeoplysningspolitik 197.903 kr.
Sagsfremstilling
Opgørelse over forbruget på folkeoplysningsrammen pr. 30. april 2019 er vedhæftet til
orientering (bilag).
Et samlet mindreforbrug på 209.136 kr. er overført fra 2018 til 2019 og
Folkeoplysningsudvalget skal indstille et forslag til udmøntning af de overførte midler til Kultur
og Fritidsudvalget.
Folkeoplysningsudvalget har udtrykt ønske om at udarbejde nye handleplaner for
folkeoplysningspolitikken. Der har tidligere år været afsat budgetmidler til udmøntning af
handleplaner. I 2019 har folkeoplysningsudvalget afsat 100.000 kr. til udmøntning, hvoraf
75.000 kr. er disponeret til den nuværende handleplan: Fleksibel og effektiv udnyttelse af
faciliteter.
Beløbet er disponeret til optælling af deltagere i gymnastiksale og haller, herunder indkøb af
kameraer til opsætning i idrætshaller, gymnastiksale mv.
Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes flere midler til udførelse af handleplanerne.
Lovgrundlag
Kommunelafuldmagten, idet kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og
idrætsområdet iom kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
I forbindelse med årsafslutning for 2018 er der sket en forskydning i forhold til en udgift på
11.233 i forbindelse med en bevilling i 2018 fra puljen til forbedring af klubhuse og hytter på
11. 233 kr., der er betalt i 2019. Det resterende beløb udgør 197.903 kr.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Punkt 1 og 2 anbefalet.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Folkeoplysningsområdet budget og forbrug 300419
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Punkt 2
Tilforordnet fra Frivilligcentret i Folkeoplysningsudvalget (beslutning)
Resumé
Forslag om udpegning af tilforordnet fra Lyngby-Taabæk Frivilligcenter til
Folkeoplysningsudvalget for den restende udvalgsperiode 2018-21.
Indstilling
Forvaltningen forslår, at udvalget godkender, at Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter anmodes om
at udpege en tilforodrnet til Folkeoplysningsudvalget for den resterende udvalgsperiode 201821.
Sagsfremstilling
I forbindelse med behandling af handleplan for Frivillighed og Medborgerskab for 2019 på
folkeoplysningsudvalgets møde d. 19. marts 2019 ønskede udvalget at udpege en tilfordnet til
Folkeoplysningsudvaglet fra Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter. Ønsket er, at styrke samarbejdet
og dialogen mellem det folkeoplysende område og det frivillige sociale område.
Udvalgsformanden har drøftet forslaget med formanden for frivilligcentrets bestyrelse og
tilbagemeldingen er, at frivilligcentret er interesseret i at udpege en tilforordnet til
Folkeoplysningsdudvalget. Forvaltningen foreslår derfor, at frivilligcenteret anmodes om at
udpege en tilforordnet til Folkeoplysningsudvalget for den resterende udvalgsperiode 2018-21.
Jf. vedtægten for Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune § 3 kan
folkeopysningsudvalget udpege tilforordnede fra andre tilgrænsende områder (bilag).
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. .
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Vedtaegt Folkeoplysningsudvalget_Godkendt 17-12-2015 (1)
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Punkt 3
Vurdering af foreningers ønsker til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter
(Orientering)
Resumé
Økonomiudvalget godkendte i juni 2018 procedure for håndtering af foreningers forslag til
udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter. I følge proceduren skal forvaltningen én gang årligt i
samarbejde med Folkeoplysningsudvalget foretage en samlet vurdering af de indkomne ønsker
det seneste år, således at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget kan få et overblik
forud for budgetforhandlingerne. Der er modtaget otte ønsker, der løbende er forelagt Kulturog Fritidsudvalget til orientering. Forvaltningens vurdering af ønskerne fremlægges til
orientering.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Den 21. juni 2018 godkendte Økonomiudvalget nedenstående procedure for håndtering af
foreningers ønsker og forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter:
1. Alle ansøgninger - uanset modtager - videregives til forvaltningens kultur- og
fritidsafdeling.
2. Forvaltningen kvitterer for ansøgning og indgår eventuelt i en dialog med foreningen i
forhold til uddybning af ansøgningen.
3. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om modtagelsen af den enkelte ansøgning snarest
muligt efter modtagelsen (på en meddelelse).
4. Alle ansøgninger og behov, som forvaltningen har kendskab til, registreres et samlet
sted.
5. Én gang årligt i foråret foretager forvaltningen i samarbejde med
Folkeoplysningsudvalget en vurdering af ansøgninger ud fra behov og potentialer set i
forhold til eksisterende faciliteter, fordelingen af hal- og banekapacitet samt Idræts- og
Bevægelsesstrategien.
6. Liste med alle ansøgninger og forvaltningens vurdering forelægges Kultur-og
Fritidsudvalget og Økonomiudvalget primo 2. halvår.
Proceduren er vedtaget med henblik på dels at behandle foreningernes ønsker ens, og dels for
at give udvalgene mulighed for at foretage en helhedsorienteret og strategisk prioritering af
ønskerne.
Forvaltningen har det seneste år modtaget otte ønsker, der er oplistet og kort beskrevet i
vedhæftede oversigt (bilag). Ønskerne omfatter udvidelse af en eksisterende samt etablering
af en ny badmintonhal, tre kunstgræsbaner på forskellige anlæg, en ny bordtennishal, et
springgymnastikcenter (springgrave) og indendørs træningsfaciliteter i en roklub.
Ansøgningerne er vedhæftet (bilag).
Forvaltningen afholdt den 15. januar 2019 møde, hvor de otte foreninger var inviteret. På
mødet orienterede forvaltningen om den videre proces, og at ønskerne bliver forelagt med
henblik på at gøre udvalgene opmærksomme på ønskerne forud for de kommende
budgetforhandlinger, hvilket er årsagen til, at sagen fremlægges nu, og ikke først primo 2.
halvår, jf. ovenstående procedure punkt 6.
Forvaltningen har udarbejdet et notat (bilag), hvor ønskerne vurderes i forhold til fx
• Relevans i forhold Idræts- og Bevægelsesstrategien
• Værdi for pengene og eventuelle "spillover effekter" som fx frigivelse af haller/andre
faciliteter eller alternative løsninger
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•
•

Hvilke eksisterende anlæg til samme sportsgren har vi i forvejen?
Kommuneplanforhold o.l.

Vurderingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af centrene i forvaltningen.
Ingen af ønskerne kan karakteriseres som nødvendige, men det fremgår af forvaltningens
vurdering, at nogle af ønskerne er mere relevante end andre i forhold til opgradering af
træningsfaciliteter til et nutidigt niveau eller i forhold til udvidelse af kapaciteten for en
sportsgren.
Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten, idet Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og
idrætsområdet iom kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er ikke afsat eller prioriteret anlægs- og
driftsmidler til ønskerne.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunerne er omfattet af et anlægsloft, der
regulerer det samlede tilladte niveau af anlægsinvesteringer. Alle de kommunale
anlægsudgifter indgår heri – uanset eventuel medfinansiering fra eksterne parter.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vurdering af foreningsønsker
Oversigt over foreningsønsker 2018-2019
Lyngby Badminton Klub
Virum Sorgenfri Badminton Klub - hal
Virum-Sorgenfri Bordtennisklub
LG Gymnastik
Lyngby Roklub - forplads - bådebroer - træningssal
B82
Virum-Sorgenfri Boldklub - Kunstgræs
Lyngby Boldklub 1921
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Punkt 4
Tilskud til foreningsejede klubhuse, tennishaller og leje af bowlingbaner
(Orientering)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2018 analyse af folkeoplysningsrammen
2013-2017 og godkendte, at forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler vedrørende
driftstilskud til foreningsejede ejendomme. Der ydes forskellige typer af tilskud til seks
foreninger, som beskrives i denne sag. Efterfølgende vil forvaltningen fremlægge særskilte
sager i forhold til gennemgang og vurdering af de forskellige tilskud.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har undersøgt forbrug og aftaler vedrørende driftstilskud til foreningsejede
ejendomme med henblik på at vurdere muligheden for at fortsætte de forskellige driftstilskud.
Seks foreninger modtager tilskud fra puljen til foreningsejendomme. Tilskuddene er forskellige,
aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige, men ydes via Kommunalfuldmagtsreglernes
muligheder for at støtte idrætten.
Følgende foreninger får tilskud fra puljen:
•
•
•
•
•
•

LKI (Gymnastikforening, driftstilskud til klubhus på Carlshøjvej 2, Lyngby - kommunal
grund)
Lyngby Cycle Club (driftstilskud til klubhus på Carlshøjvej 6, Lyngby - kommunal grund)
Skovridergårdens Tennisklub (Tilskud til foreningsejede tennisbaner, Skovriderstien 5,
Virum)
Bowlingklubben Rolling Stones (leje af bowlingbaner i Herlev)
Lyngby-Tennis Klub (driftstilskud til tennishal, Lundtoftevej 53B, Lyngby)
Virum-Sorgenfri Tennisklub (driftstilskud til tennishal, Boelvej 10, Sorgenfri)

På grund af tilskuddenes forskelligartede karakter har forvaltningen valgt at opdele
undersøgelsen og behandlingen i tilskuddene i særskilte sager.
"Tilskud til Bowlingsklubben Rolling Stones leje af bowlingbaner" og "Tilskud til Lyngby Tennis
Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-22" fremlægges på denne dagsorden.
De tre øvrige tilskud til henholdsvis Skovridergårdens Tennisklub, LKI og Lyngby Cycle Club
behandles i særskilte sager i 2. halvår 2019.
Skovridergårdens Tennisklub modtager tilskud til klargøring og pasning af tennisbaner. Fem
tennisklubber modtager et årligt driftstilskud til klargøring og pasning af udendørs tennisbaner.
Fire af de fem klubber modtager tilskuddet til klargøring og pasning af kommunale baner, som
klubben har råderet over. Den sidste, Skovridergårdens Tennisklub, modtager tilskud til
klargøring og pasning af deres egene tennisbaner. Tilskuddet ydes ud fra samme
beregningsgrundlag uanset om banerne er kommunale, lejet eller ejet af foreningen selv.
Tilskuddet til Skovridergårdens Tennis Klub ydes fra puljen til foreningsejede ejendomme, da
der er tale om tilskud til en privatejet facilitet. De øvrige tilskud ydes fra kommunens budget
til ejendomsdrift. Tilskuddene prisfremskrives. Klubben har i 2019 modtaget 40.000 kr. i
tilskud.
LKI og Lyngby Cycle Club modtager driftstilskud til deres klubhuse. Der blev senest set på
disse lokaletilskud i 2007, hvor det blev besluttet, at viderefører aftalerne om driftstilskud jf.
kommunalfuldmagtsreglerne til de to foreninger. Her blev det vurderet, hvilke konsekvenser
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det kunne få for foreningerne, såfremt tilskuddet blev omlagt til lokaletilskud jf.
Folkeoplysningslovens bestemmelser.
For begge foreninger gælder det, at foreningerne i gennem mange år har modtaget tilskud til
drift af huset. Beløbet er prisfremskrevet. Begge foreninger lejer deres klubhuse ud til private.
Forvaltningen er ikke i besiddelse af de oprindelige aftaler. Foreningerne har i 2019 hver
modtaget 45.000 kr. i tilskud til drift af huset.
Bowlingklubben Rolling Stones modtager tilskud til leje af bowlingbaner hos Fun City Sport i
Herlev. I 2018 modtog foreningen 31.101 kr. i tilskud. Tilskuddet kan variere fra år til år.
Klubben har altid lejet bowlingbaner uden for kommunen, da der aldrig har været
bowlingbaner i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub modtager tilskud til drift af egne
haller. Foreningerne har modtaget tilskud siden opførelserne i 1990'erne. Den seneste
tilskudsmodel, der er ens for begge foreninger, er indført i 2009 og siden opdateret i 2013 i
forhold til medlemstal, antal af banetimer mv.
Lovgrundlag
Kommunen varetager opgaver inden for fritids-, kultur og idrætsområdet i overensstemmelse
med kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Størstedelen af tilskuddet går til de to tennisklubber. I 2019 er budgettet på 887.900 kr. heraf
modtager de to tennisklubber til sammen 712.837 kr
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
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Punkt 5
Tilskud til Lyngby-Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklubs haller 2020-22
(beslutning)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2018 analyse af folkeoplysningsrammen
2013-2017 og godkendte, at forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler vedrørende
driftstilskud til foreningsejede ejendomme. Undersøgelsen vil beskrive forbrug og aftaler
vedrørende driftstilskud til foreningsejede ejendomme med henblik på at vurdere muligheden
for at fortsætte de forskellige driftstilskud. Seks foreninger modtager tilskud fra puljen til
foreningsejendomme. Tilskuddene er forskellige, aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige,
men ydes via Kommunalfuldmagtsreglernes muligheder for at støtte idrætten.
I denne sag fremlægges forslag til forskellige mulige tilskudsmodeller mhp. fornyelse af
driftstilskud for perioden 2020-2022 til to foreningsejede tennishaller, ejet af henholdsvis
Lyngby Tennis Klub og Virum-Sorgenfri Tennisklub.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at nuværende model 1 fortsætter, og at forvaltningen bemyndiges til at
indgå en ny 3-årig aftale om driftstilskud til henholdsvis Lyngby Tennis Klub og VirumSorgenfri Tennisklub gældende for 2020-22 med et opsigelsesvarsel på seks måneder.
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i efteråret 2016 at forlænge driftsaftaler om tilskud til
henholdsvis Lyngby Tennis Klubs og Virum-Sorgenfri Tennisklubs foreningsejede tennishaller
med henblik på at undersøge alternative modeller for driftstilskud. Kommunen har ydet tilskud
til de to klubber siden 1996. Arbejdet blev imidlertidig sat i bero på grund af Lyngby Tennis
Klubs ansøgning om støtte til finansiering af nyt tag på deres tennishal. Af hensyn til de to
tennisklubbers økonomiske forpligtigelser, herunder fortsatte drift, blev driftsaftalerne
forlænget to år til udgangen af 2019, således at forvaltningen i 2019 skulle fremlægge mulige
modeller for driftstilskud.
Klubberne modtager tilskud fra puljen til foreningsejede ejendomme under aktivitetsområdet
Folkeoplysning sammen med fire andre foreninger og er derfor en del af den undersøgelse af
tilskud fra denne pulje, som Kultur- og Fritidsudvalget har bedt forvaltningen om at foretage
på baggrund af analysen af folkeoplysningsområdets økonomi fra 2018. Tilskuddene til de de
seks foreninger er aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige. Tilskuddene ydes efter
Kommunalfuldmagtens muligheder for at støtte idrætten.
Nuværende beregningsmodel for driftstilskud til de to tennisklubber
Der er årligt afsat et fast budget til fordeling mellem de to klubber. I 2019 er der afsat
712.837 kr. Beløbet prisfremskrives.
Beregningsmodellen fordeler forholdsmæssigt den budgetramme, der er afsat til tilskud til de
to tennishaller. Den nuværende beregningsmodel blev udarbejdet i 2009. Selvom tilskuddet
ydes med hjemmel i Kommunalfuldmagten, følger tilskuddet principperne for lokaletilskud, jf.
Folkeoplysningsloven om, at tilskud til lokaler ydes til medlemmer under 25 år. Medlemstal for
børn og unge under 25 år indgår sammen med aktivitetstimetal og antal baner som parametre
i den nuværende beregningsmodel. Aftaleperioden har hidtil været på 3 år.
Beregningen (bilag) er kun foretaget ved indgåelse af nye aftaler og ikke hvert år eller ved
forlængelser af aftaler, dvs. beregningen er ikke justeret løbende i aftaleperioden fx i
forbindelse med indberetning af medlemstal. Således er der sidst sket en beregning tilbage i
2013 ved indgåelse af de nuværende aftaler.
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Mulige modeller
Forvaltningen har identificeret fire forskellige modeller, som tilskuddet kan ydes og beregnes
efter. Modellerne skitseres kort nedenfor og er nærmere beskrevet i notatet "Muligheder for
driftstilskud til foreningsejede tennishaller" (bilag)
•

Model 1: Nuværende model med en aftaleperiode på 3 år, hvor fordelingen af den
afsatte ramme beregnes i forhold til antal medlemmer under 25 år, aktivitets- og
baneantal i optalt i aftalens år 1, hvorefter beløbet prisfremskrives i år 2 og 3.

Fordelen ved denne model er, at den følger principperne for lokaletilskud, jf.
Folkeoplysningsloven, hvor tilskud til lokaler ydes til medlemmer under 25 år. Foreningerne
kender beløbet og kan lægge budget herefter i aftaleperioden. Udgiften kan afholdes inden for
det nuværende budget.
•

Model 2: Tilskud ydes som i model 1, dog således at fordelingen af den afsatte ramme
genberegnes i forhold til antal medlemmer, aktivitets- og banetimer hver år i
aftaleperioden.

Fordelen for klubberne ved denne model er, at tilskuddet i større omfang afspejler den aktuelle
fordeling af antallet af medlemmer under 25 år i de to klubber. Udgiften kan afholdes inden for
det nuværende budget.
Ulempen for klubberne ved modellen er, at foreningerne ikke kender beløbet på driftstilskuddet
fra år til år, hvilket giver en usikkerhed i forbindelse med den årlige budgetlægning.
•

Model 3: Tilskuddet omlægges til tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens § 25, hvor
der ydes tilskud på minimum 65 % at de samlede driftsudgifter. Omfatter aktiviteten
deltagere over 25 år, kan tilskuddet jf. Folkeoplysningsloven nedsættes
forholdsmæssigt ud fra regler fastsat af Kommunalbestyrelsen. I Lyngby-Taarbæk
Kommune sker dette, hvis antallet af medlemmer over 25 år udgør 10 % eller mere af
det samlede medlemstal.

Fordelen for kommunen ved modellen er, at kommunen ud fra de aktuelle medlemstal får en
mindre udgift til driftstilskud til foreningsejede tennishaller, da begge foreningers antal af
medlemmer over 25 år udgør henholdsvis 50 % af Virum-Sorgenfri Tennisklub og 60 % for
Lyngby Tennis Klubs samlede medlemstal.
Ulempen for klubberne ved modellen er, at klubberne vil opleve en halvering af deres
nuværende driftstilskud. Endvidere kan modellen fjerne incitamentet til at udleje baner til
medlemmer over 25 år eller til ikke-medlemmer, da denne indtægt fratrækkes driftsudgifterne
inden lokaletilskuddet beregnes. En indtægt som udgør en stor andel af foreningernes
indtægter til dækning af driften af tennishallerne.
I denne model er det vigtigt at have for øje, at foreningernes driftsudgifter er ukendt fra år til
år. Det betyder, at det lokaltilskud som fx andre idrætsforeninger og spejdergruppe i dag
modtager under denne model varierer fra år til år, hvorfor forbruget fra budget til lokaletilskud
er ikke-styrbart. Det vil også gøre sig gældende for tennisklubberne, da deres medlemstal
varierer fra år til år.
•

Model 4: Tilskuddet ydes med afsæt i antallet af aktivitetstimer, som er en anden
mulighed for at beregne lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningslovens § 25. Her
ganges aktivitetstimertallet med 65 % af KLs takst til beregning af lokaletilskud til
idrætshaller, men fortsat med fradrag i forhold til medlemmer over 25 år.
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Fordelen for klubberne ved denne model er, at med udgangspunkt i seneste kendte
aktivitetstimetal fra begge klubber fra 2013, så vil begge klubber opleve en væsentlig
forøgelse af deres lokaletilskud på mere end en fordobling.
Ulempen ved modellen er, at der vil være manglende budget til den øgede udgift på
Folkeoplysningsrammen. Tilskuddet kan endvidre overstige foreningens driftsudgifter.
Bortfald af tilskud
Alternativt til de fire modeller ovenfor kan tilskuddet helt bortfalde, da tilskuddet ikke er
lovpligtigt. Tennisklubberne vil dog her ikke blive stillet lige med de øvrige foreninger, som
modtager lokaltilskud til foreningsejede faciliteter, klubhuse og mødehytter eller får stillet
kommunale faciliteter til rådighed vedlagsfrit.
Som konsekvens heraf vil foreningerne skulle skabe flere indtægter for at få driften til at løbe
rundt. Det kan enten ske ved at øge medlemskontingentet, som i forvejen er relativt højt i
forhold til andre foreninger i kommunen, eller øge beløbet for medlemstkontingentet for
medlemmer over 25 år og ikke-medlemmer, som lejer sig ind ad hoc. Det er usikkert, hvordan
dette vil påvirke aktiviteten og dermed det samlede niveau for indtægter.
Med udgangspunkt i ovenstående modeller peger forvaltningen derfor på, at den nuværende
model 1 fortsætter, og at forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny 3-årig aftale om
driftstilskud gældende i perioden 2020-22 med et opsigelsesvarsel på seks måneder.
Lovgrundlag
For model 1 og 2 Kommunalfuldmagten, hvorunder kommunen kan varetage opgaver inden for
fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
For model 3 og 4 Folkeoplysningsloven § 25 om lokaltilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde.
Økonomi
For så vidt angår model 1-2 afholdes udgiften indenfor den afsatte ramme.
Model 3 vil i 2019 give en mindreudgift på 324.000 kr. I denne model er det vigtigt at have for
øje, at foreningernes driftsudgifter er ukendt fra år til år. Det betyder i dag, at det lokaltilskud
som fx andre idrætsforeninger og spejdergruppe, modtager under denne model varierer fra år
til år, hvorfor forbruget fra budget til lokaletilskud er ikke-styrbart. Det vil også gøre sig
gældende for tennisklubberne, da deres medlemstal variere fra år til år samt, at lejeudgiften.
For så vidt angår model 4 vil det kræve en forøgelse af rammen på ca. 0,5 mio kr.
Ved indgåelse af driftsaftalerne i 2013 blev der i aftalerne tilføjet et opsigelsesvarsel på 6
månders, så der er mulighed for at forhandle nye aftaler ved en evt. budgetreduktion i
aftaleperioden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Anbefalet.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
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Bilag
•
•

Beregningsmodel tilskud tennishaller
Muligheder for driftstilskud til foreningsejede tennishaller
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Punkt 6
Tilskud til Bowlingsklubbe "Rolling Stones´" leje af bowlingbaner (beslutning)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2018 analyse af folkeoplysningsrammen
2013-2017 og godkendte, at forvaltningen i 2019 undersøger forbrug og aftaler vedrørende
driftstilskud til foreningsejede ejendomme. Undersøgelsen vil beskrive forbrug og aftaler
vedrørende driftstilskud til foreningsejede ejendomme med henblik på at vurdere muligheden
for at fortsætte de forskellige driftstilskud. Seks foreninger modtager tilskud fra puljen til
foreningsejendomme. Tilskuddene er forskellige, aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige,
men ydes via Kommunalfuldmagtsreglernes muligheder for at støtte idrætten.
Denne sag beskriver tilskud til Bowlingklubben Rollings Stones, som modtager tilskud til leje af
bowlingbaner i Herlev.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at tilskud til Bowlingklubben Rolling Stones på ca. 30.000 kr. årligt
bortfalder.
Sagsfremstilling
Bowlingklubben Rolling Stones
Bowlingklubben modtager tilskud til leje af bowlingbaner hos Fun City Sport i Herlev. I 2018
modtog foreningen 31.101 kr. i tilskud, som kan varierer årligt afhængig af lejeudgiften. Ifølge
foreningens regnskab for 2018 havde foreningen en lejeudgift til bowlingbaner på 114.270 kr.
Kommunens tilskud dækker således ca. 37 % af den samlede lejeudgift. Foreningen har 30
aktive medlemmer, heraf et medlem under 25 år.
• 2 medlemmer har bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.
• 7 medlemmer har bopæl i Herlev Kommune
Der resterende medlemmer fordeler sig med 1-3 medlemmer fra følgende 10 kommuner:
Albertslund, Rødovre, Glostrup, Ballerup, København, Brøndby, Furesø, Greve, Taastrup og
Egedal. Foreningens medlemskontingentet er 300 kr. pr. måned.
Da foreningen kun har to medlemmer med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune og syv
medlemmer fra Herlev Kommune, samt at deres aktivitet foregår i Herlev Kommune, vurderer
forvaltningen, at foreningens aktivitet ikke længere har et tilhørsforhold til Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Endvidere er kun ét medlem under 25 år. Hvis tilskuddet blev omlagt til at følge
Folkeoplysningslovens bestemmelser for lokaletilskud, ville det ske efter principperne om, at;
• kommunen alene er forpligtiget til at yde lokaletilskud til medlemmer under 25 år, og
• der sker et forholdsmæssigt fradrag såfremt antallet af medlemmer over 25 år udgøre
mere end 10 % af det samlede medlemstal.
Forvaltningen anbefaler derfor, at tilskuddet bortfalder med virkning fra 2020. Forvaltningen er
i dialog med foreningen og har tilbudt hjælp til at gå i dialog med Herlev Kommune.
Lovgrundlag
Kommunen varetager opgaver inden for fritids- kultur- og idrætsområdet i overensstemmelse
med kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Der er i 2019 afsat et budget på 887.900 kr. til tilskud til foreningsejede ejendomme på
aktivitetsområde Folkeoplysning. Størstedelen af tilskuddet går til Lyngby Tennis Klub og
Virum-Sorgenfri Tennisklub. Af det samlede budget på 887.900 kr. modtager de to
tennisklubber til sammen 712.837 kr.
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Et ophør af tilskuddet til Bowlingklubben Rolling Stones vil give et mindreforbrug af puljen på
ca. 30.000 kr. årligt, som kan anvendes til andre formål inden for Folkeoplysningsrammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Anbefalet.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Tilskud til foreningsejede klubhuse og faciliteter
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Punkt 7
Status på Idræts- og Bevægelsesstrategi (Orientering)
Resumé
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2019 Handleplan for Idræts- og
Bevægelsesstrategien 2019-2021. Derudover anbefalede Kultur- og Fritidsudvalget Idræts- og
Bevægelsesstrategien, der forventes endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj
2019. Forvaltningen forelægger de indkomne høringssvar, forslag til en revideret og endelig
Idræts- og Bevægelsesstrategi samt godkendt handleplan 2019-2021, med henblik på at give
Folkeoplysningsudvalget en status på arbejdet med Idræts- og Bevægelsesstrategien samt
Handleplan 2019-2021.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status på Idræts- og Bevægelsesstrategi tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Forslag til en ny Idræts- og Bevægelsesstrategi gældende fra 2019 er udarbejdet med afsæt i
Idans undersøgelse af borgernes Motions- og Sportsvaner primo 2018,
borgerinddragelsesprocesser såsom efterårets StratEvent, workshops og interviews samt
konkrete input fra interne såvel som eksterne borgere og idrætsaktører.
Strategien bærer overskriften "Aktiviteter for alle - Alle i aktivitet" og indeholder udover en
vision også en række fokusområder og målsætninger for udviklingen af idræts- og
bevægelseslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune. "Idræts og Bevægelsesstrategi - med synlige
rettelser" er vedlagt (bilag).
Fokusområder
Strategien indeholder tre fokusområder:
1. Attraktive idrætsanlæg og uderum, der omhandler øget tilgængelighed til idræts- og
bevægelsesfaciliteter, samt nytænkning og udvikling af bevægelsesområder, herunder
naturområder og stier.
2. Varierede idræts- og bevægelsestilbud, der omhandler fleksible idræts- og motionstilbud.
Det skal være nemt at dyrke idræt og motion, og der skal være plads til alle.
3. Stærke foreninger og samarbejde, der omhandler udvikling af idræts- og
bevægelsesområdet i et samarbejde på tværs af interne såvel som eksterne aktører.
Udkast til ny Idræts- og Bevægelsesstrategi har været i høring fra den 11. februar 2019 til den
11. marts 2019 med henblik på at supplere den hidtige inddragelse. I perioden er der
indkommet 13 høringssvar fra lokale råd, borgere, idrætsforeninger og idrætsaktører.
Derudover er der indkommet høringssvar fra fagudvalg. En del af høringssvarene efterspørger
konkrete indsatser, mens andre foreslår justeringer af strategiens formuleringer. Alle
høringssvar er vedlagt i deres fulde form (bilag).
Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvar og håndtering (bilag), der
indeholder hovedpointer fra alle høringssvarene, med angivelse af forvaltningens
bemærkninger samt forslag til håndtering. Herunder om forslaget medtages i forvaltningens
videre arbejde, er indarbejdet i strategien eller lignende. Efter endelig vedtagelse af strategien
klargøres den til tryk med fotos, grafik og endelig opsætning.
Handleplan
Forvaltningen har sideløbende med høringsperioden udarbejdet forslag til Handleplan 20192021 (bilag), der blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2019. Handleplanen
indeholder i alt 24 indsatser, der understøtter implementering af Idræts- og
Bevægelsesstrategien.
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Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten. Kommunen varetager opgaver inden for fritids-, kultur- og
idrætsområdet i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
Økonomi
Budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien
Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til at understøtte Idræts- og Bevægelsesstrategien, jf.
budgetaftalen 2017-20. Derudover er der ved 3. anslået regnskab 2018 overført et
mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018 til 2019 til det videre arbejde med strategien, herunder
til finansiering af en ét-årig projektstilling, der udløb i foråret 2019.
Der er endvidere med budgetaftalen 2018-21 afsat en pulje på idrætsområdet på 0,3 mio. kr.
årligt til konkret prioritering af Kultur- og Fritidsudvalget og godkendelse i forligskredsen.
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj, at lægge puljen sammen med de øvrige
midler afsat til Idræts- og Bevægelsesstrategien. Det årlige budget til Idræts- og
Bevægelsesstrategien udgør herefter 0,5 mio. kr.
Finansiering af indsatserne i Handleplan for Idræts- og Bevægelsesstrategien 2019-2021
Udgifterne til implementering af de ni indsatser med finansieringsbehov i Handleplan for
Idræts- og Bevægelsesstrategien samt opsætning, trykning og distribution af strategien udgør
samlet set 1,555 mio kr. og afholdes inden for rammen til Idræts- og Bevægelsesstrategien i
perioden 2019-2021 (bilag).
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2019, at der øremærkes 230.000 kr. fra
budgettet i 2019, som overføres til budgettet for 2020 i forbindelse regnskabsafslutningen.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•
•
•
•

Idræts- og Bevægelsesstrategi - med synlige rettelser
Høringssvar - Idræts- og Bevægelsesstrategi
Oversigt over høringssvar og håndtering - Idræts- og Bevægelsesstrategi
Handleplan 2019-21 - Idræts- og Bevægelsesstrategi
Finansieringsforslag handleplan - Idræts- og Bevægelsesstrategi
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Punkt 8
Handleplan for Folkeoplysningspolitikken (Orientering)
Resumé
Kommunens Folkeoplysningspolitik blev godkendt i slutningen af 2012 og i 2016 godkendte
Kultur- og Fritidsudvalget handleplan for politikken. Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen
har siden arbejdet med planerne, og de fleste er afsluttet. Forvaltningen fremlægger status på
handleplanerne mhp. på en drøftelse af at udarbejde en ny handleplan.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget drøftede den 19. marts 2019 det videre arbejde med handleplanen for
folkeoplysningpolitikken. I den forbindelse aftalte udvalget, at der skal gøres status i forhold til
den nuværende handleplan mhp. at udarbejde en ny. Siden udarbejdelsen i 2016 er
Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab godkendt, hvor også Folkeoplysningsudvalget er
involveret, bl.a. ved repræsentation i Aktionsgruppen, der er nedsat med henblik på
igangsætning af initiativerne af handleplanen.
I forbindelse med både Kulturstrategien og Idræts- og Bevægelsesstrategien, er der
udarbejdet handleplaner, der er godkendt i hendholdsvis april og maj 2019.
Dialgomødet med Kultur- og Fritidsudvalget, der er afholdt den 28. maj 2019 omhandlede
handleplan for Folkeoplysningspolitikken.
Folkeoplysningspolitikken og handleplanen er vedhæftet (bilag).
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven
Økonomi
Der er på folkeoplysningsrammen afsat 100.000 kr. i 2019, hvoraf ca. 75.000 kr. er
disponeret.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Drøftet. Handleplanen fra 2016 er udført og lukkes, og udvalget ønsker at udarbejde nye
handlinger.
Udvalget ønsker et temamøde efter sommerferien med inspiration til at udarbejde en ny
handleplan.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•

Handleplan Folkeoplysningspolitik - status maj 2019
Folkeoplysningspolitikken 2012
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Punkt 9
Opstartstilskud til ny aftenskole - Kulturskolen (beslutning)
Resumé
Ansøgning fra Kulturskolen cfl om opstartstilskud fra Start- og udviklingspuljen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilges 5.600 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2019.
Sagsfremstilling
Kulturskolen clf søger om opstartstilskud på 5.600 kr. til dækning af lærer- og lederløn samt
annoncering i 2019, jf. vedhæftede ansøgning (bilag). Foreningen er en ny aftenskole i
Lyngby-Taarbæk Kommune godkendt i april 2019 og indgår derfor ikke i den ordinære
fordeling af leder- og lærerløn for 2019.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven
Økonomi
Foreningen forventer en samlet i 2019 til lærer- og lederløn på 7.609,44 kr. Forvaltningen har i
samarbejde med foreningen beregnet, hvad foreningen kunne få såfremt den indgik i
fordelingsforslaget for 2019 til lærer- og lederløn. Beregningen viser, at foreningens tilskud
ville være 2.900 kr. i 2019.
Forvaltningen indstiller derfor at Kulturskolen cfl bevilges et tilskud på 2.900 kr. til lærer- og
lederløn i 2019 samt tilskud til annoncering på 2.700 kr, i alt 5.600 kr.
Start- og udviklingspuljen er i 2019 på 197.280 kr. Heraf er der i forvejen bevilget 53.800 kr.
jf. vedhæftede oversigt over Start- og udviklinspuljen (bilag).
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.

Bilag
•
•

Oversigt Start- og udviklinspuljen
Ansøgning fra Kulturskolen

18

Punkt 10
Ansøgning om tilskud til bordtennisprojekt for ældre (beslutning)
Resumé
Ansøgning fra Virum Sorgenfri Bordtennisklub om tilskud fra Start- og udviklingspuljen til
opstart af "Bordtennis for ældre".
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilges 7.750 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2019.
Sagsfremstilling
Virum Sorgenfri Bordtennisklub ønsker i samarbejde med Ældresagen og FIL at igangsætte et
projekt for at få flere ældre til at dyrke sport, her med bordtennis som omdrejningspunkt jf.
vedhæftede ansøgning (bilag).
Foreningen ansøger om et tilskud fra Start- og Udviklingspuljen på 9.000 kr. til dækning af
materialer og annoncering på 6.500 kr og instruktør ved opstart på 2.500 kr.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Økonomi
Jf. retningslinjerne for Start- og Udviklingspuljen kan der kun bevilges tilskud til instruktør på
50 % af udgiften. Derfor foreslår Forvaltningen, at der bevilges 7.750 kr. til "Bordtennis for
ældre."
Start- og udviklingspuljen udgør i 2019 197.280 kr. Heraf er 53.800 kr. bevilget.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•

Ansøgning - Bordtennis for ældre"
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Punkt 11
Ansøgning om tilskud til etablering af Disc Golfbane i Virumparken fra Start- og
udviklingspuljen (Beslutning)
Resumé
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. november 2018 orienterede forvaltningen udvalget
om ansøgning modtaget om etablering af en disc golfbane i kommunen. Udvalget bad på
Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. marts forvaltningen om at undersøge, om banen kan
etableres i Virumparken. Forvaltningen har undersøgt om det er muligt i forhold til gældende
lokalplan mv. og fremlægger en revideret ansøgning om tilskud til etablering af banen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der bevilges 68.180 kr. fra Start- og udviklinspuljen til indkøb af
kurve mv. til etablering af disc golfbane under forudsætning af, at den kan etableres i
Virumparken.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra to initiativtagere, der ønsker at etablere en
disc golf bane i kommunen, jf. vedhæftede ansøgning og tilbud på udstyr (bilag).
Forud for modtagelsen af ansøgningen har forvaltningen sammen med FILs formand afholdt
møde med initiativtagerne for at høre mere om aktiviteten, målgruppen mv. Initiativtagernes
erfaring er, at disc golf tiltrækker familier m.fl. og at det ikke er en sport, som man
nødvendigvis skal dyrke i en forening, men netop en bevægelsesaktivitet, der appellerer til
uorganiserede udøvere og familier.
Ansøgerne deltog med aktiviteten til skolernes Forårsfestival den 9. maj 2019 og introducerede
dermed aktiviteten til tre forskellige skoler. Derudover har ansøgerne afprøvet aktiviteten i
Virumparken, hvor flere borgere henvendte sig for at høre mere om aktiviteten.
Forslaget om etablering af en disc golfbane er i tråd med den kommende Idræts- og
Bevægelsesstrategi, og de tilhørende handleplaner.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven §6, stk. 3, pulje til udviklingsarbejde inden for lovens område.
Økonomi
Start- og udviklingspuljen udgør i 2019 197.280 kr. hvoraf 53.800 kr. er disponeret til andre
initiativer.
Udover udgiften til indkøb af kurve mv. vil der være en udgift til nedgravning og etablering af
selve banen. Udgiften hertil søges bevilget fra puljen til handleplanen for Idræts- og
Bevægelsesstrategien, der administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•

Ansøgning om etablering af Disc golfbane i Virumparken
Tilbud-på-9-hullers-disc-golf-bane-i-Lyngby
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Punkt 12
Sekretariatsbetjening - Aktionsgruppen (Beslutning)
Resumé
Forslag om at Folkeoplysningsudvalget midlertidigt varetager sekretariatsbetjeningen af
Aktionsgruppen for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.
Indstilling
Formanden for Folkeoplysningsudvalget foreslår, at Folkeoplysningsudvalget varetager
sekretariatsbetjeningen af Aktionsgruppen for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab.
Sagsfremstilling
Da Frivilligcenteret for tiden er uden daglig leder, har repræsentanterne fra
Folkeoplysningsudvalget i Aktionsgruppen for Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab
foreslået, at sekretariatsbetjeningen varetages af Folkeoplysningsudvalget, indtil bestyrelsen
fra Frivilligcenteret har ansat en ny leder.
Lovgrundlag
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Godkendt.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
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Punkt 13
Meddelelser
Sagsfremstilling
1. Nye foreninger
"Arkæologiklubben Flækken" er godkendt som frivillig folkeoplysende forening efter
Folkeoplysningslovens § 4, stk. 2. Vedtægt godkendt på foreningens ekstraodinære
generalforsamling den 22. marts 2019 er vedlagt sagen (bilag). Foreningen har til formål, at
skabe et fællesskab omkring og interesse for amatørarkæologien, gennem foredrag,
undersøgelser, udgravninger og social arrangementer.
Aftenskolen "Kulturskolen cfl" er godkendt som frivillig folkeoplysende forening efter
Folkeoplysningslovens § 4, stk. 1. Vedtægt godkendt på foreningens stiftende
generalforsamling den 4. april 2019 er vedlagt sagen (bilag). Foreningens har til formål at
udbyde folkeoplysende voksenundervisning, der fremmer kundskab om mennesker og
samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere liv .
"Virum Kinesisk Sprog og Kultur Forening" er godkendt som frivillig folkeoplysende forening
efter Folkeoplysningslovens § 4, stk. 2. Vedtægt godkendt på foreningens stiftende
generalforsamling den 10. maj 2019 er vedlagt sagen (bilag). Foreningen har til formål, at
fremme kinesisk sprog og kultur gennem sociale aktiviteter og undervisning.
2. Kulturstrategi
Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2019 en ny Kulturstrategi. Kulturstrategien er gældende
fra 2019 og er udarbejdet på baggrund af input og dialog med en række aktører på
kulturområdet, herunder kulturforeninger, aftenskoler og andre (frivillige) kulturaktører.
Strategien har fokus på tre hovedområder, nemlig at understøtte borgere og gæsters mulighed
for at få "Enestående Oplevelser", "Aktive Deltagere" og "Inspirerende Omgivelser". Konkrete
målsætninger fremgår af vedlagte Kulturstrategi (endnu ikke endeligt opsat ift grafik, billeder
mv.) (bilag).
3. Forårsfestival
Den 9. maj 2019 blev Skoleidrættens Forårsfestival afholdt i Lyngby Idrætsby, hvor
kommunens 6. og 7. klasser kunne komme og prøve mange forskellige idrætsaktiviteter. Der
var i alt 29 forskellige idrætsaktiviteter som 19 lokale idrætsforeninger, tre 8. klasser fra en
lokal skole samt eksterne idrætsaktører stod for at afvikle. I alt deltog ca. 780 af kommunens
elever.
./.

4. Sommerferieaktiviteter
Forvaltningen offentliggjorde op til påske dette års sommerferieaktiviteter som udbydes af
foreninger, biblioteket, billedskolen og forvaltningen. Det samlede udbud kan læses her:
Sommerferieaktiviteter 2019.
5. Skrivelse fra Samrådet
Forvaltningen har modtaget en skrivelse fra Samrådet til Folkeoplysningsudvalget. Skrivelsen
vedlægges til orientering. (bilag)
6. Lukning af Ny Lyngbygaard pga. indeklimaproblemer
Lukning af bygningen fandt sted den 14. maj 2019 og alle fritidsbrugere er informeret, jf.
vedhæftede brev. (bilag). Genhusning af foreninger frem til sommerferien er sket, for de
foreninger, der har ønsket det.
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Beslutning
Folkeoplysningsudvalget den 28. maj 2019
Taget til efterretning.
Anni Frisk Carlsen var fraværende.
Bilag
•
•
•
•
•
•

Kulturstrategi, vedtaget april 2019
Vedtægt for Arkæologiklubben Flækken
Vedtægt for Kulturskolen cfl.doc
Vedtægt for Virum Kinesisk Sprog og Kutlur Forening
Skrivelse fra Samrådet
Orienteringsbrev lukning af Ny Lyngbygaard
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