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1.

Orientering: Formanden og forvaltningen orienterer - september 2019

Sagsnr.: 19/31

Beslutningstema
Formanden, arbejdsgrupper, medlemmer og forvaltningen orienterer om aktuelle emner.
Sagsfremstilling
Opfølgning:
Orientering:
Formand: Orientering om budget 2020. Udvalg for kultur, fritid og idræt behandler
budgetoplægget den 3. september 2019 og Byrådet vedtager det endelige budget den 30.
oktober 2019.
Status på arbejdsgrupper:
 Arbejdsgruppen om Åben skole
 Arbejdsgruppen om Partnerskaber
 Arbejdsgruppen om Facilitetsudnyttelse
Meddelelser fra forvaltningen og medlemmerne
 Webitall til elektronisk registrering af bookinger er sat op. Frem til efterårsferien vil
systemet blive justeret ind.
 Sommerferieaktiviteterne har i år haft 1141 tilmeldinger fordelt på 61 forskellige
aktiviteter. Der har været stor tilfredshed blandt både foreninger, deltagere og forældre.
Der har været 50 tilmeldinger fra udsatte børn og unge.
Der vil i lighed med tidligere år forelægges en evaluering til næste udvalgsmøde i december.
Derudover vil forvaltningen forelægge et oplæg til en drøftelse af sommerferieaktiviteternes
fremtidige kriterier og formål.
 Temadrøftelse den 12. november 2019. Det endelige program vil blive fastlagt i samråd
med udvalgets formand.
 Puljen til vedligeholdelse er fordelt af arbejdsgruppen. En oversigt over fordelingen er
vedlagt.
 DIF, DGI og DUF har udsendt et politisk udspil om ”Foreningsliv og frivillighed”.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-09-2019
Orienteringen blev taget til efterretning.
Afbud: Dorthe Østergaard, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen
Bilag:
1 Åben Liste over arbejdsopgaver - september 2019
2 Åben Barometer - september 2019
3 Åben Vedligeholdelsespulje

2.

9250/19
9264/19
109443/19

Orientering: Samarbejde og støtte til TEAMbrolin

Sagsnr.: 19/10671

Beslutningstema
Udvalgsformanden har anmodet om, at forvaltningen orienterer om Furesø Kommunes
samarbejde og aftalegrundlag med TEAMbrolin.
Sagsfremstilling
Udvalgsformanden har i samråd med FIR og KS, bedt om en orientering om Furesø
Kommunes samarbejde og aftalegrundlag med TEAMbrolin, herunder også en eventuel
økonomisk støtte.
Furesø Kommune, ved Center for Dagtilbud og Skole, indgik i 2011 en samarbejdsaftale med
TEAMbrolin ApS om et projekt, der primært skulle sikre mere idrætsaktivitet for 0. – 6.
klasse og andre borgere, samt skabe flere frivillige i kommunen og skabe grundlag for større
idrætsevents i skoleregi.
Med aftalen ønsker kommunen, at TEAMbrolin arrangerer Furesø Kids Volley Fun Cup i uge
10. Herudover er der ønske om, at der arrangeres Furesø bedstevolley Fun Cup, Furesø
TEAMball Fun Cup for kommunens ansatte og erhvervsliv, samt at TEAMbrolin arrangerer
Furesø Sommerlege i juni måned i samarbejde med kommunens skoler, fritidsinstitutioner og
fritidsforeninger.
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TEAMbrolin ønsker udvikling af sund motion i skoletiden, udvikle stævnekoncepter,
klubrekruttering og events i samarbejde med kommunen, samt forøgelse og fastholdelse af
medlemmer og trænere i de lokale idrætsklubber gennem rekruttering fra deres events.
Aftalen var oprindeligt gældende fra 1. februar 2012 til 31. januar 2016, og blev fornyet i
2015, gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Den er senest genforhandlet i juni
2019 og forlænget, så den gælder fra 1. januar 2020 til 31. december 2013. Det
grundlæggende indhold i aftalerne er gennem årene uændret, men navnet er ændret fra Fun
Cup til Stjerne Cup.
Efter aftalen forpligter Furesø Kommune sig til at stille Farum Arena til rådighed for Stjerne
Cup i uge 9 og 10, samt eventuelle andre kommunale faciliteter, der anvendes til events, der
indgår i aftalen.
TEAMbrolin forpligter sig til at planlægge og gennemføre Furesø STJERNE Cup og Furesø
STJERNE Lege efter den hidtidige model, at afvikle Furesø TEAMball STJERNE Cup for
kommunens medarbejdere samt tilbyde samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse af
frivillige og spillere til kommunens idrætsklubber. Events skal markedsføres som Furesø
Kommune i samarbejde med TEAMbrolin.
TEAMbrolin kan i samarbejde med kommunen planlægge og afvikle events, som understøtter
aftalens formål.
Furesø Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, yder et tilskud til de grundlæggende
udgifter, samt tilskud til Kidsvolley STJERNE Cup i uge 10, Stjerne for en dag i uge 10 samt
STJERNE Lege i uge 34. TEAMbrolin betaler lokaleleje i Farum Arena for hverdagsaftener,
hvor TEAMbrolin afvikler events målrettet firmaer/private (kommercielle events). I den
nuværende aftale betaler Furesø Kommune 182.000 kr. pr. år for ydelser leveret af
TEAMbrolin, mens TEAMbrolin betaler 25.000,- kr. i leje for brugen af Farum Arena til
kommercielt brug.
Der er tale om en juridisk aftale med Skoleområdet i Furesø Kommune og virksomheden
TEAMbrolin.
Udover den nævnte aftale, som Furesø Kommune har indgået med virksomheden
TEAMbrolin, indgår brødrene Brolin også i flere andre foreningssammenhænge i Furesø
Kommune, som det fremgår af den vedlagte artikel fra Furesø Avis.
Brolin er medlem af bestyrelsen i foreningen STJERNEskuddene, som FOU godkendte som
folkeoplysende forening i mødet den 18. februar 2019. Foreningen har lånt lokaler i enkelte
timer, men ikke modtaget tilskud. Foreningen har for nuværende ingen aktiviteter i
kommunale lokaler.
Foreningen Furesø eSport har fremsendt en ansøgning om at blive godkendt som
folkeoplysende forening. Ansøgningen forelægges for Folkeoplysningsudvalget til behandling
i mødet den 10. september 2019. Denne forening har p.t indgået en samarbejdsaftale med
Furesø Ungdomsskole. Samarbejdsaftalen omfatter bl.a., at foreningen kan gøre brug af
Ungdomsskolens E-sports lokale og udstyr mod betaling.

Furesø Kommune

4

Møde i Folkeoplysningsudvalget / Tirsdag den 10-09-2019

Ingen af de øvrige foreninger eller aktiviteter, der er omtalt i artiklen i Furesø Avis fra den 29.
juli 2019 er godkendt som aktive foreninger i Furesø Kommune.
Igennem de seneste fem år har Furesø Kommune ikke udbetalt tilskud til foreninger, stiftet af
brødrene Brolin.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser for folkeoplysningsområdet.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget tager forvaltningens orienering til efterretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-09-2019
Konkrete spørgsmål kan sendes til forvaltningen. Svar vil blive sendt til hele udvalget.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Afbud: Dorthe Østergaard, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

3.

Samarbejdsaftale med TeamBrolin 2020 - 2023
Samarbejdsaftale med TeamBrolin 2012 - 2016
Samarbejdsaftale med TEAMbrolin 2016 - 2019
Brolin, Furesø Avis

105466/19
110299/19
110300/19
118150/19

Beslutning: HIF Fodbold ansøger om at etablere foreningsfitness i
Hareskovhallen

Sagsnr.: 19/7510
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Beslutningstema
Hareskov IF - Fodbold har ansøgt om at få anvist adgang til det tidligere ”Kondirum” i
Hareskovhallen for en periode på mindst 5 år, med det formål at kunne etablere
foreningsfitness.
Sagsfremstilling
HIF - Fodbold har fremsendt en ansøgning om at kunne etablere et tilbud om foreningsfitness
i Hareskovhallen. Tilbuddet vil kunne blive etableret med støtte fra ”Bevæg Dig For Livet”,
som er et samarbejde mellem DIF og DGI.
Projektet skal medvirke til at øge udbuddet af idrætsaktiviteter i Hareskov, og dermed bidrage
til ambitionen om at få flere til at være fysisk aktive og samtidigt engageret i det lokale
foreningsliv.
Der har tidligere været et motionsrum i tilknytning til Hareskovhallen, som blev drevet på
frivillig basis. Motionsrummet blev lukket pga. manglende vedligeholdelse og en ikke
eksisterende organisering omkring brugen af rummet og udstyret. Rummet bruges i dag alene
til, at nogle få medlemmer at badmintonklubben spiller bordtennis en gang om ugen.
Klubben har fået tilsagn om et lån fra ”Bevæg Dig For Livet” til indkøb af udstyr, samt støtte
til rådgivning, uddannelse af instruktører etc. Lånetilsagnet er betinget af, at foreningen har
rådighed over lokalet i mindst 5 år, svarende til tilbagebetalingsperioden for det ydede lån.
Formelt set anvises kommunale faciliteter til foreningernes folkeoplysende virksomhed af
Byrådet for et år ad gangen, men praksis viser, at de fleste faciliteter anvises til ”permanent”
brug. Det konkrete projekt forudsætter dog, at Byrådet konkret godkender, at lokalet anvises
til HIF - Fodbold for en periode på mindst 5 år.
Økonomiske konsekvenser
Initiativet betyder ingen umiddelbare merudgifter. Rengøringen forventer ingen merudgifter,
og HIF rengør selv maskiner og udstyr. Udgifter til lys og varme forventes umiddelbart ikke
at stige, da de nye aktiviteter vil blive afviklet inden for Hareskovhallens nuværende
åbningstid.
Borgerinddragelse
Der har været dialog med Hareskovhallens øvrige primære brugere. Disponering af lokalet til
Foreningsfitness vil medføre enkelte interne lokalemæssige tilpasninger, som alle brugere er
indforstået med.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven
Det videre forløb
Sagen videresendes til ØU og afgøres endeligt i Byrådet.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet, at ”Kondirummet” i Hareskovhallen
anvises til HIF - Fodbold i en 5 årig periode for, at etablere et tilbud om
foreningsfitness i et samarbejde med ”Bevæg Dig For Livet”.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-09-2019
Godkendt.
Afbud: Dorthe Østergaard, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen
Bilag:
1 Åben Ansøgning om lokale
2 Åben Projektbeskrivelse August 2019

4.

117556/19
117558/19

Beslutning: Furesø eSport har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende
forening.

Sagsnr.: 19/12023

Beslutningstema
Foreningen Furesø eSport har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening.
Sagsfremstilling
En initiativgruppe har den 3. maj 2019 afholdt stiftende generalforsamling i en ny forening,
Furesø eSport.
Foreningens formål er blandt andet at give alle interesserede i og omkring Furesø Kommune
mulighed for at dyrke eSport. Foreningen har oplyst, at man ønsker at tilbyde medlemmerne
mulighed for at dyrke eSport, typisk et par gange ugentligt i sæsonen.
Foreningen har fremsendt et referat fra den stiftende generalforsamling. Der er samtidigt
indkaldt til en ordinær generalforsamling den 23. september 2019, for en yderligere
præsentation af foreningen.
Foreningen har vedlagt en kopi af de generalforsamlings-godkendte vedtægter og en
medlemsoversigt fra den 24. august 2019 med 51 medlemmer.
Forvaltningens samlede vurdering er, at foreningen lever op til kravene som folkeoplysende
forening. Der er nogle enkelte unøjagtigheder i foreningens vedtægter, som forvaltningen har
bedt foreningen om at rette til forud for deres ordinære generalforsamling i september.
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Økonomiske konsekvenser
Ingen. Et eventuelt aktivitetstilskud afholdes indenfor udvalgets ramme.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at folkeoplysningsudvalget godkender Furesø eSport som folkeoplysende forening.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-09-2019
Godkendt.
Afbud: Dorthe Østergaard, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen
Bilag:
1 Åben Furesø eSport Stiftende generalforsamling - Referat
2 Åben Furesø eSport - Vedtægter

5.

116279/19
116280/19

Beslutning: Idræts- og lederpris samt hædring af mestre

Sagsnr.: 18/19973

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal træffe beslutning om udpegningen af prismodtagerne af Furesø
Kommunes Lederpris og Idrætspris. Udvalget besluttede desuden, på sit møde den 11. april
2019, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til en skærpelse af kriterierne for hædring af
mestre, herunder selve afviklingen.
Sagsfremstilling
Udpegning af modtagere af Idrætsprisen og Lederprisen.
Der er modtaget indstillinger fra Farum Gymnastik til lederprisen.
Der er ikke modtaget indstilling(er) til Idrætsprisen.
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Hædring af mestre:
Grundlæggende er der et ønske om, at hædre så mange som muligt, men uden at ”forfladige”
arrangementet, og samtidigt gøre arrangementet levende.
På baggrund af den tidligere drøftelse i udvalget, har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat
med overvejelser om ændringer i kriterierne for hædringen af mestre.
Forvaltningen foreslår, at hædringen af mestre omfatter medlemmer af godkendte
idrætsforeninger, som er hjemmehørende i Furesø Kommune, og at de hædres på baggrund af
indstilling fra deres forening. Notatet beskriver en række mulige justeringer i grundlaget for
hædringen.
Forvaltningen anbefaler, at alle der har vundet medajle ved et officielt VM, EM, NM og DM
bliver hædret. Vindere (guld) af ”uofficielle” VM, EM, NM og DM hædres også. Vindere af
andre typer af konkurrencer (”Cups”, ”Grandprix”, ”Pokaler”, m.m.) hædres ikke.
Forvaltningen anbefaler, at selve hædringen sker ved at alle, der skal hædres fra en og samme
forening kaldes på podiet, hvorefter hver enkelt udøver, – en ad gangen, – kaldes frem, ønskes
tillykke og får overrakt gaven personligt.
Forvaltningen anbefaler, at traditionen med is og pandekager fastholdes, men at det samlede
arrangement godt kan suppleres med en konkret (lokal) opvisning, fremvisning eller lignende.
såfremt dette er muligt.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 79.000 kr. i budget 2019 til arrangementet og priser.
Borgerinddragelse
Foreninger og borgere kan indstille kandidater til priserne. Foreningerne kan indstille
kandidater til hædring.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Byrådet indbydes til at overvære prisoverrækkelsen, som er åben for alle. Der indbydes
endvidere i lokalpressen, hjemmeside, nyhedsbreve etc.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at udvalget beslutter, hvem der skal modtage årets Idrætspris og Lederpris, og
- at udvalget drøfter de opstillede kriterier, og beslutter hvilke, der skal inddrages.
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Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 10-09-2019
Forvaltningen indkalder igen indstillinger til prismodtagere med en ny frist. Forvaltningen
udsender kriterierne m.v. til udvalgets medlemmer.
Udvalget nedsatte en gruppe med Tine Hessner, Mogens Daniel Bruun og Anne Gram til at
foretage indstillingerne.
Kriterierne for hædring af mestre blev godkendt, bortset fra de sidste 3 begrænsede punkter.
Afbud: Dorthe Østergaard, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen
Bilag:
1 Åben Forslag til kriterier

Furesø Kommune

117519/19

10

Møde i Folkeoplysningsudvalget / Tirsdag den 10-09-2019

Bilagsoversigt
1.

Orientering: Formanden og forvaltningen orienterer - september 2019
1. Liste over arbejdsopgaver - september 2019 (9250/19)
2. Barometer - september 2019 (9264/19)
3. Vedligeholdelsespulje (109443/19)

2.

Orientering: Samarbejde og støtte til TEAMbrolin
1. Samarbejdsaftale med TeamBrolin 2020 - 2023 (105466/19)
2. Samarbejdsaftale med TeamBrolin 2012 - 2016 (110299/19)
3. Samarbejdsaftale med TEAMbrolin 2016 - 2019 (110300/19)
4. Brolin, Furesø Avis (118150/19)

3.

Beslutning: HIF Fodbold ansøger om at etablere foreningsfitness i Hareskovhallen
1. Ansøgning om lokale (117556/19)
2. Projektbeskrivelse August 2019 (117558/19)

4.

Beslutning: Furesø eSport har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening.
1. Furesø eSport Stiftende generalforsamling - Referat (116279/19)
2. Furesø eSport - Vedtægter (116280/19)

5.

Beslutning: Idræts- og lederpris samt hædring af mestre
1. Forslag til kriterier (117519/19)
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Underskriftsside

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Egil F. Hulgaard (Konservative)

Gustav Juul (Venstre)

Mogens Daniel Bruun

Lars Køster Svendsen

Ilse Schødt

Birgit Kjeldgaard

Tine Sahlgren

Jean Becker

Sven Krarup Nielsen

Karin Beyer

Helle Vallentin (Enhedslisten)

Niels Bjerre Degn (A)

Henrik Poulsen (A)

Lars Carstensen (C)

Jesper Larsen (V)

Preben Sandberg Pettersson (A)

Anne Gram
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