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1.

Orientering: Formanden og forvaltningen orienterer - juni 2020

Sagsnr.: 19/18173

Beslutningstema
Formanden, arbejdsgrupper, medlemmer og forvaltningen orienterer om aktuelle emner.
Sagsfremstilling
Opfølgning:
 Forvaltningen giver en status på den nuværende situation med Covid19 og genåbning.
 Status spørgeskema: Der er udsendt et spørgeskema til alle foreninger om effekten af
pandemien. Skemaet skal bidrage til en forståelse for situationen, og samtidigt være med
til at sætte en retning for, hvordan Furesø Kommune bedst kan komme foreningerne til
hjælp.
Orientering:
Formand:
Status på arbejdsgrupper:
 Arbejdsgrupper om Handleplansark 2 og 10. Der er planlagt indledende møder medio
juni.
Meddelelser fra forvaltningen og medlemmerne:
 Efter er revision af ungdomsområdet, er det tidligere Ungeråd ændret til et
Ungdomspanel. På den baggrund er der også udpeget en ny tilforordnet fra
ungdomsområdet. Fremover deltager Jonas Rasmussen.
 Fritid & Samfunds blad nr. 1, 2020. Bladet indeholder blandt andet en artikel, ”Når
frivilligheden vendes på hovedet”, af Preben Astrup.
 Orientering om sommerferieaktiviteter. Der er i den første uge indkommet mere end 1.600
tilmeldinger.
 DGI tilbyder supplerende sommerferieaktiviteter – tilbuddet gælder alle foreninger.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-06-2020
Taget til efterretning.
Afbud: Muhammed Bektas, Egil F. Hulgaard, Kristian Kristensen, Jean Becker, Karin Beyer
Bilag:
1 Åben Liste over arbejdsopgaver - juni 2020
2 Åben Barometer - juni 2020
3 Åben Fritid & Samfunds blad - nr. 1, 2020

2.

161574/19
161650/19
54211/20

Drøftelse: Aktivitetstilskud 2021

Sagsnr.: 19/18173

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal drøfte forslag til ændringer i beregningsgrundlaget for
aktivitetstilskuddet i 2021.
Sagsfremstilling
Grundlaget for beregningen af aktivitetstilskuddet for 2021 er medlemstal,
kontingentindtægter og trænerudgifter, der knytter sig til perioden 1. juli 2019 til 30. juni
2020. Den sidste del af denne periode har været præget af væsentlig usikkerhed grundet
Covid19 pandemien.
Dette vil reelt kunne betyde, at flere foreninger vil opleve et utilsigtet fald i deres kommende
tilskud - et fald der reelt kan hindre, at de kan komme tilbage til samme aktivitetsniveau som
tidligere.
Derfor vil forvaltningen anbefale overfor Udvalg for kultur, fritid og idræt, at beregningen af
aktivitetstilskuddet for 2021 sker på baggrund af de oplysninger, som foreningerne
indberettede i forbindelse med deres tilskud for 2020.
På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets anbefaling har Udvalg for kultur, fritid og idræt i
deres møde den 2. juni 2020 vedtaget de nye retningslinjer for beregning af kommunes
aktivitetstilskud. Disse nye retningslinjer vil fortsat skulle ligge til grund for den kommende
beregning af foreningernes aktivitetstilskud for 2021, men med forvaltningens forslag vil
dette ske med udgangspunkt i data fra 2019 i stedet for 2020.
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Forvaltningen kan oplyse, at flere andre kommuner allerede har truffet beslutning om samme
ordning for at medvirke til en større tryghed hos foreningerne efter Covid19.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Folkeoplysningsudvalget høres i denne sag, før forvaltningen forelægger sagen for Udvalg for
kultur, fritid og idræt.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget drøfter forslaget.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-06-2020
Blev drøftet. Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at foreningerne selv kan beslutte, om de vil
bruge 2019 eller 2020 tal.
Afbud: Muhammed Bektas, Egil F. Hulgaard, Kristian Kristensen, Jean Becker, Karin Beyer

3.

Drøftelse: Temamøde den 12. november 2020

Sagsnr.: 19/18173

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til indholdet på temamødet den 12. november
2020.
Sagsfremstilling
I forbindelse med fastlæggelsen af temamødet den 12. november 2020 blev det besluttet, at
afholde uddeling idræts- og lederprisen samt hædringen af mestre i direkte forlængelse af
temamødet..
Folkeoplysningsudvalget skal beslutte emne og indhold i temadrøftelsen. Forvaltningen kan
umiddelbart pege på to mulige emner.
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Udvalg for kultur, fritid og idræt har ønsket en drøftelse af en model for anerkendelse af
frivillighed. Samrådene er i den forbindelse blevet bedt om at komme med input. Arbejdet
forventes at finde sted i den kommende periode, og Folkeoplysningsudvalget vil kunne
lave en samlet opsamling på temamødet.



Et andet emne, der kan peges på, er en drøftelse af betydningen af Covid19 pandemien for
det frivillige foreningsliv i kommunen. Hvis der er kommet en vurdering af virkningen og
effekten på det tidspunkt, kan udvalget have en overordnet drøftelse af de mulige og/eller
nødvendige udviklingsmuligheder.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter emnet for temadrøftelsen i november
2020.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-06-2020
Temamødet tager udgangspunkt i anerkendelse af frivillighed.
Afbud: Muhammed Bektas, Egil F. Hulgaard, Kristian Kristensen, Jean Becker, Karin Beyer

4.

Orientering: Ophør af aktiviteterne i foreningen "Stjerneskuddene"

Sagsnr.: 18/15270

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget besluttede i sit møde den 18. februar 2019 at godkende foreningen
”Stjerneskuddene” som folkeoplysende forening. Det blev samtidigt besluttet, at
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godkendelsen skulle tages op til fornyet vurdering af dens folkeoplysende indhold ved
afslutningen af den første hele sæson i efteråret 2020.
Sagsfremstilling
Formålet med foreningen ”Stjerneskuddene” var at etablere familieaktiviteter, hvor børn og
voksne har mulighed for jævnligt at dyrke sport, samt at støtte op om aktiviteter hvor flere
kan dyrke regelmæssig motion i fællesskaber.
Foreningen fik anvist lokaler i Farum Arena fredag aften. Efterfølgende har det vist sig, at
foreningen ikke har haft den forventede medlemstilgang eller aktivitet. Der har kun været
afholdt enkelte aktiviteter umiddelbart efter etableringen. Foreningen har ikke afholdt
aktiviteter i sæsonen 2019/2020.
Foreningen har meddelt, at den ikke længere er aktiv, og forvaltningen har derfor lukket den i
foreningsregistret. Foreningen skal således ansøge igen, såfremt man ønsker at genoptage
aktiviteterne.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at orienteringen tages til efteretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 09-06-2020
Taget til efterretning.
Afbud: Muhammed Bektas, Egil F. Hulgaard, Kristian Kristensen, Jean Becker, Karin Beyer
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Bilagsoversigt
1.

Orientering: Formanden og forvaltningen orienterer - juni 2020
1. Liste over arbejdsopgaver - juni 2020 (161574/19)
2. Barometer - juni 2020 (161650/19)
3. Fritid & Samfunds blad - nr. 1, 2020 (54211/20)
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Underskriftsside
Tine Hessner (Radikale Venstre)

Gustav Juul (Venstre)

Mogens Daniel Bruun

Dorthe Østergaard

Lars Køster Svendsen

Ilse Schødt

Birgit Kjeldgaard

Sabine Dedlow Steffensen

Tine Sahlgren

Sven Krarup Nielsen

Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Jesper Larsen (Venstre)

Preben Sandberg Pettersson
(Socialdemokratiet)

Anne Gram

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)
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