Møde i Folkeoplysningsudvalget
Åben Referat

Dato:

Onsdag den 11. marts 2020

Tidspunkt:

17:00

Sted:

Rådhuset Bryllupssalen
Stiager 2, 3500 Værløse

Afbud:

Dorthe Østergaard, Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen, Karin
Beyer

Furesø Kommune

Møde i Folkeoplysningsudvalget / 11-03-2020

Sagsoversigt:
1.

Orientering: Formanden og forvaltningen orienterer - marts 2020 .......................2

2.

Beslutning: Budget og aktivitetsoversigt for sommerferieaktiviteter 2020 .............3

3.

Beslutning: Retningslinjer for lokalefordelingen 2020/2021 .................................5

4.

Beslutning: Tilskud til administrationssystemer .................................................7

5.

Godkendelse af Foreningen Rak Thai ...............................................................8

Bilagsoversigt .....................................................................................................10
Underskriftsside ..................................................................................................11

Furesø Kommune

1

Møde i Folkeoplysningsudvalget / Onsdag den 11-03-2020

1.

Orientering: Formanden og forvaltningen orienterer - marts 2020

Sagsnr.: 19/18173

Beslutningstema
Formanden, arbejdsgrupper, medlemmer og forvaltningen orienterer om aktuelle emner.
Sagsfremstilling
Opfølgning:
Orientering:
Formand: Orientering:
Status på arbejdsgrupper:
 Arbejdsgruppen om Åben skole
 Arbejdsgruppen om Partnerskaber
 Arbejdsgruppen om Facilitetsudnyttelse
 Arbejdsgruppen om Aktivitetstilskud
 Arbejdsgruppen om Overnatning

Meddelelser fra forvaltningen og medlemmerne
 Fritid & Samfund tidsskrift nr. 3 2019
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-03-2020
Taget til efterretning.
Afbud: Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen, Karin Beyer, Dorthe Østergaard
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Bilag:
1 Åben Liste over arbejdsopgaver - marts 2020
2 Åben Barometer - marts 2020
3 Åben Fritid&Samfund, Blad nr. 3

2.

161560/19
161589/19
22547/20

Beslutning: Budget og aktivitetsoversigt for sommerferieaktiviteter 2020

Sagsnr.: 20/2708

Beslutningstema
Forvaltningen fremlægger det samlede udbud af aktiviteter og budget for
sommerferieaktiviteter 2020. Udvalget skal beslutte, hvilke aktiviteter der skal udbydes, og
hvordan et eventuelt underskud skal dækkes.
Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger en oversigt over aktiviteter og et budget for sommerferieaktiviteter
2020, som er vedhæftet som bilag. Der er modtaget holdforslag fra lokale foreninger,
bibliotekerne, selvejende institutioner, Furesø Ungepanel og få kommercielle aktører.
Aktørerne har i år meldt 72 hold ind med plads til 2237 børn og unge der skal i 1. - 9. klasse
efter sommerferien. Der er afsat 368.760,00 kr. til sommerferieaktiviteter i budget 2020.
Skolernes sommerferie er i år fra mandag den 29. juni til søndag den 9. august.
Aktørerne har igen i år vist stor interesse i at deltage i årets sommerferieaktiviteter. Hvis alle
hold godkendes og tilmeldes med det maksimale antal deltagere, vil det som udgangspunkt
give et underskud på 37.847,00 kr. Erfaringen viser dog, at beregnede underskud i hhv. 2019
og 2018 er blevet reduceret kraftigt eller faldet positivt ud, når det endelige regnskab er gjort
op.
I 2019 var underskuddet på 39.456,00 mod et budgetteret underskud på 90.518,00 kr., mens
der i 2018 var et overskud på 13.753,36 kr. mod et budgetteret underskud på 25.687,00 kr.
Dette skyldes, at flere hold alligevel ikke blev oprettet grundet for få tilmeldinger, hold blev
sammenlagt eller afviklet med færre deltagere til et lavere beløb. Det er forvaltningen, der
sammen med arrangørerne beslutter, om der er for få børn til at afholde en aktivitet.
Formanden vil løbende blive orienteret om nedlagte eller sammenlagte hold.
Forvaltningen har opfordret flere kulturelle aktører til at oprette hold, hvilket har medført at
en underviser fra Furesø Musikskole har budt ind med et hold. Holdet hedder ”Sæt Lyd På”
og kombinerer sang og billedkunst. Der er plads til 45 børn og aktørerne vil som minimum
afvikle det med 36 børn til et budget på 21.600 kr. Deltagernes pris er sat højere end normalt,
for at have mulighed for at betale udbyderen prisen på trods af færre børn. Skulle holdet dog
have alt for få tilmeldingen vil det blive nedlagt og derved give en del luft i budgettet.
Skærpelse af retningslinjer
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På baggrund af den øgede interesse og dertil større underskud i 2019 har forvaltningen,
indenfor de godkendte rammer for sommerferieaktiviteter, skærpet retningslinjerne for at søge
midler til afvikling af et hold. For fortsat at sikre det bredest mulige program, har
forvaltningen i år præciseret at aktørerne kun kan søge midler til instruktørløn samt
forbrugsmaterialer. Enkelte foreningers budgetter er blevet reduceret, da de tidligere har fået
støtte til udstyr og forplejning. De nye rammer for støtte har været med til at reducere dette
års samlede budget i forhold til sidste år, men uden at reducere i antallet af hold. Årets
program tilbyder over 250 ekstra pladser i forhold til 2019.
Egenbetaling
Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet, at den samlede udgift pr. barn som
udgangspunkt ikke må overstige 600 kr. eller koste mere en 40 kr. i timen pr. barn.
Enkelte arrangører som Skovhusets Billedskole, Furesø Rideklub, Farum-Værløse Rideskole,
Furesø Ungdomsskole og Christoffer Høyer overstiger timeprisen på 40 kr. pr. barn, hvorfor
deres hold har en tilsvarende dyrere egenbetaling. ”Sæt Lyd På” har også en højere
egenbetaling.
Furesø Fritidsvejledning
Forvaltningen vil ligesom tidligere år reservere pladser til børn med særlige behov. Furesø
Fritidsvejledning vil formidle tilbuddet til de relevante faggrupper, og give børnene mulighed
for at tilmeldes inden den officielle tilmeldingsdag.
Markedsføring af sommerferieaktiviteter
Tilmeldingen sker fra tirsdag den 26. maj fra kl. 7.00. På kommunens hjemmeside under
fanen sommerferieaktiviteter annonceres alle holdene, og børnene kan tilmeldes aktiviteterne.
Derudover laver forvaltningen en flyer om holdene, som uddeles på skolerne til 0. til 8.
klasses elever og på bibliotekerne i Furesø Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 368.760,00 kr. i budget 2020 til sommerferieaktiviteter. Hvis alle aktiviteter
sættes i gang, og alle hold er fyldt op, kan der komme et underskud på 37.847,00 kr. Et evt.
underskud foreslås finansieret af Idræts- og Fritidspuljen.
Hvis ikke udvalget ønsker at dække et eventuelt underskud fra udvalgets Idræts- og
Fritidspulje i 2020, betyder det, at det bliver nødvendigt at skære ned på antal aktiviteter
og/eller at egenbetalingen sættes op.
Borgerinddragelse
Via Folkeoplysningsudvalget.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Det videre forløb
Hvis udvalget godkender aktivitetsprogram og budget for sommerferieaktiviteterne, vil
forvaltningen melde tilbage til arrangørerne, at deres aktivitet og budget for aktiviteterne er
godkendt.
Forvaltningen vil også gøre opmærksom på, at arrangørerne som udgangspunkt ikke får
betaling, hvis holdet ikke bliver til noget (for få tilmeldte). Forvaltningen vil løbende
konferere med formanden, hvis der er spørgsmål til aktiviteter, budget osv.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter:
- at et eventuelt underskud dækkes af udvalgets Idræts- og Fritidspulje, og
- at forvaltningen arbejder videre med aktivitetsplan og budget i samarbejde med
formanden.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-03-2020
Tiltrådt.
Afbud: Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen, Karin Beyer, Dorthe Østergaard
Bilag:
1 Åben Aktivitetsoversigt og budget SFA 2020.xlsx

3.

22496/20

Beslutning: Retningslinjer for lokalefordelingen 2020/2021

Sagsnr.: 18/1944

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til principper og proceduren for lokalefordelingen
for sæson 2020/2021 og anbefale disse overfor Udvalg for kultur, fritid og idræt,
Økonomiudvalget og Byrådet.
Sagsfremstilling
Byrådet godkender hvert år reglerne for lokalefordelingen. Folkeoplysningsudvalget
udarbejder forslag til principperne for lokalefordelingsreglerne og anbefaler disse overfor
Udvalg for kultur, fritid og idræt, Økonomiudvalget og Byrådet.
Folkeoplysningsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at følge udviklingen og
komme med anbefalinger for eventuelle justeringer i lokalefordelingsreglerne.
Arbejdsgruppen har gennemgået de nuværende retningslinjer og er kommet med forslag til
konkrete ændringer omhandlende:

Furesø Kommune
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Mulighed for anvendelse af det opsatte registreringssystem under sæsonfordelingen og til
løbende justering af de tildelte tider.



En præcisering af hvor mange årlige tilbagevende arrangementer, hver forening som
udgangspunkt har mulighed for at afvikle, samt hvor lang tid frem disse kan bookes eller
forhåndsreserveres.



Nedsættelse og anvendelse af brugerråd i faciliteter, hvor der er flere foreninger til stede.



Præcisering af lukketider og aktivitetstider.

Forslaget til de nye regler for lokalefordeling sæson 2020/2021 er vedlagt som bilag.
Tilføjelserne i forhold til den seneste sæsons regler er markeret blåt og rettelser er markeret
rødt.
Folkeoplysningsudvalget har tidligere haft nedsat et udvalg til at håndtere evt. tvivlsspørgsmål
i forbindelse med lokalefordelingen. Forvaltningen anbefaler, at der igen til sæson 2020/2021
nedsættes et lokalefordelingsudvalg.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Borgerinddragelse
Borgere er inddraget gennem Folkeoplysningsudvalget og den nedsatte arbejdsgruppe.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Det videre forløb
Lokalefordelingsreglerne skal godkendes af Udvalg for kultur, fritid og idræt,
Økonomiudvalget og Byrådet.
Indstilling
 Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget anbefaler regler for lokalefordeling sæson 2020-2021
overfor Udvalg for kultur, fritid og idræt, Økonomiudvalget og Byrådet, og
- at der nedsættes et lokalefordelingsudvalg med en repræsentant fra hhv.
Folkeoplysningsudvalget, Furesø Idrætsråd, Voksenundervisningen og Kulturelt
Samråd.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-03-2020
Folkeoplysningsudvalget anbefaler retningslinjer over for Udvalg for Kultur, Frit og Idræt,
Økonomiudvalget og Byrådet.
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Der blev nedsat et lokalefordelingsudvalg, bestående af Sven Krarup Nielsen, Lars Køster
Svendsen, Ilse Schødt og Jean Becker.
Afbud: Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen, Karin Beyer, Dorthe Østergaard
Bilag:
1 Åben Lokalefordelingsregler 2020-2021

4.

20704/20

Beslutning: Tilskud til administrationssystemer

Sagsnr.: 20/3014

Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, om der fortsat skal bevilges midler til indgåelse
af aftaler om foreningers brug af medlems- og tilskudsregistreringssystemerne Conventus og
Klubmodul.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget har tidligere afsat beløb til tilskud til foreningers brug af de to
ovennævnte systemer, således at foreningerne kunne modtage et tilskud på 3.200 kr. til
oprettelse af en aftale hos en af de to leverandører.
Siden starten i 2013 har ca. 38 klubber modtaget tilskud til indgåelse af aftaler om at blive
tilsluttet administrationssystemerne. Systemerne medfører en betydelig lettelse i foreningernes
administrative arbejde og det efterfølgende kommunale tilsyn.
Der har været en nedgang i de seneste års ansøgninger om tilskud. Der har været udbetalt
tilskud til 3 foreninger i 2019.
Forvaltningen foreslår, at der reserveres 32.000 kr. i 2020, så 10 foreninger har mulighed for
at søge om tilskud.
Økonomiske konsekvenser
En eventuel bevilling anbefales taget fra Idræts- og Fritidspuljen.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Et eventuelt tilskud formidles på AktivFuresø.

Furesø Kommune
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Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at udvalget beslutter, at reservere en samlet ramme på 32.000 kr. til indgåelse af aftaler
med Conventus eller Klubmodul.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-03-2020
Tiltrådt.
Afbud: Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen, Karin Beyer, Dorthe Østergaard

5.

Godkendelse af Foreningen Rak Thai

Sagsnr.: 20/699

Beslutningstema
Den kulturelle forening ”Rak Thai” har ansøgt om godkendelse som folkeoplysende forening
i Furesø Kommune.
Sagsfremstilling
Foreningen ”Rak Thai” er en kulturforening med formål om at fungere som bindeled mellem
dansk og thai kultur. De ønsker at formidle sprog, kultur og samfundsviden til deres
medlemmer, således at disse opnår bedst mulig trivsel i deres dagligdag.
I bestyrelsen finder de det formålstjenstligt at have deres aktiviteter placeret geografisk,
således at ingen medlemmer skal rejse urimeligt langt.
Foreningen har oplyst, at man har ca. 160 medlemmer, hvoraf knapt halvdelen er under 25 år.
Foreningen har medlemmer fra alle egne af Sjælland, og ca. 10 % af medlemmerne bor i
Furesø Kommune. Foreningen har tidligere været hjemmehørende i Københavns Kommune,
men lokalerne er opsagt. Der er kun enkelte medlemmer i bestyrelsen med lokal tilknytning til
Furesø Kommune.
Deres aktiviteter for nuværende består af:
 Instruktion i det thailandske sprog for børn af thai’er. Niveaudelt på alder og
forudgående evner.
 Instruktion i det thailandske sprog for voksne.
 Instruktion i dansk, primært for voksne. Dog i et vist omfang, også for børn/unge.
 Instruktion i engelsk sprog for herboende voksne thai’er.
 Guitar for voksne og børn
 Thailandsk traditionel dans
 Teori til kørekort på thai/dansk
 Thailandsk madlavning
 Muai Thai (thai boksning)
Furesø Kommune
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Foreningen oplyser, at medlemmerne mødes hver søndag i tidrummet 10-16. I dette tidsrum
afholdes alle aktiviteter. På nuværende tidspunkt har de ca. 20 hold fordelt i dette tidsrum. De
har brug for 10-12 lokaler og meget gerne et skolekøkken.
En eller flere gange om året afholdes kulturelt betingede arrangementer for medlemmerne,
f.eks. fest i forbindelse med det thailandske nytår.
Forvaltningen vurderer umiddelbart, at foreningens lokale tilknytning kun er begrænset.
Samtidig vurderer forvaltningen, at foreningens primære aktiviteter ikke er folkeoplysende.
Økonomiske konsekvenser
Hvis foreningen godkendes, vil den være lokalelåns- og tilskudsberettiget.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at foreningen ikke godkendes som folkeoplysende forening i Furesø Kommune, da
den lokale tilknytning på det foreliggende grundlag, vurderes at være for lille i forhold
til foreningens aktivitetsomfang.
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-03-2020
På det foreliggende grundlag tiltræder Folkeoplysningsudvalget indstillingen.

Afbud: Kristian Kristensen, Sabine Dedlow Steffensen, Karin Beyer, Dorthe Østergaard
Bilag:
1 Åben Ansøgning fra Rak Thai
2 Åben Vedtægter rakthai
3 Åben Rak Thai GF 2019 referat
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Bilagsoversigt
1.

Orientering: Formanden og forvaltningen orienterer - marts 2020
1. Liste over arbejdsopgaver - marts 2020 (161560/19)
2. Barometer - marts 2020 (161589/19)
3. Fritid&Samfund, Blad nr. 3 (22547/20)

2.

Beslutning: Budget og aktivitetsoversigt for sommerferieaktiviteter 2020
1. Aktivitetsoversigt og budget SFA 2020.xlsx (22496/20)

3.

Beslutning: Retningslinjer for lokalefordelingen 2020/2021
1. Lokalefordelingsregler 2020-2021 (20704/20)

5.

Godkendelse af Foreningen Rak Thai
1. Ansøgning fra Rak Thai (4583/20)
2. Vedtægter rakthai (22112/20)
3. Rak Thai GF 2019 referat (22113/20)
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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

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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