Folkeoplysningsudvalget 11-04-2019

Beslutning: Sæsonfordeling af faciliteter 2019 - 2020
Sagsnr. i ESDH:
18/1944
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
Beslutningstema
Folkeoplysningsudvalget skal træffe beslutning om den samlede fordeling af faciliteter for sæsonen
2019 – 2020.
Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget fordeler hver sæson de kommunale faciliteter til de folkeoplysende
foreninger og andre godkendte lokalelånsberettigede foreninger. Fordelingen sker på baggrund af de
retningslinjer, som er fastlagt af Folkeoplysningsudvalget i mødet den 18. februar 2019 og
efterfølgende godkendt af Byrådet den 27. marts 2019. Byrådet har dog besluttet, at sætningen
”Hallen anvises ikke til boldspil.” under afsnittet ”Søndersøhallen, Hal 3, springhallen” udgår.
I langt de fleste tilfælde er faciliteterne fordelt i enighed og på baggrund af de enkelte foreningers
ansøgninger. I enkelte tilfælde har der været sammenfald i ønskerne, og hvor lokalerne ikke har
kunnet fordeles ud fra reglerne, har lokalefordelingsudvalget prioriteret ønskerne enkeltvist.
Det har i lighed med tidligere år været afholdt lokale fordelingsmøder direkte med de enkelte
brugere i Søndersøhallen og Farum Arena i starten af april. Der har været direkte dialoger med
enkelte foreninger, mhp. en fælles løsning ved konkrete sammenfaldende lokaleønsker.
På baggrund af forvaltningens dialoger med brugerne, har lokalefordelingsudvalget truffet afgørelse
om anvisningen i 3 situationer i Søndersøhallen samt et enkelt tilfælde i henholdsvis Farum Arena
og Lille Værløse Skole.
Derudover indstiller lokalefordelingsudvalget, at Farum Bokseklub får mulighed for at samle deres
aktiviteter i Gymnastiksalen på Bybækhallens gymnastiksal. Det vil samlet set skabe langt bedre
vilkår for de nuværende brugere af Farum Kampsportscenter og give en reel mulighed for at
understøtte ønskerne om en højere foreningsdeltagelse i området.
Banetider i kommunes svømmehaller er fordelt på baggrund af brugernes ønsker og med
udgangspunkt i de generelle retningslinjer for fordeling samt tidligere politisk beslutning om
profilering af kommunens to primære haller.
Forud for Folkeoplysningsudvalgets møde vil materialet for fordeling af lokaler og øvrige faciliteter
være tilgængeligt i forvaltningen for gennemsyn.
Efter Folkeoplysningsudvalgets endelige godkendelse vil foreningerne få besked om deres tildeling
af faciliteter, som vil fremgå af AktivFuresø.dk.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Borgerinddragelse
Foreningerne er inddraget individuelt og igennem Folkeoplysningsudvalget samt via det nedsatte
sæsonfordelingsudvalg.
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Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven. Of de af Byrådet godkendte fordelingskiterier.
Det videre forløb
Alle foreninger gives besked pr. mail, når de kan se deres bookinger for 2019 - 2020 på
AktivFuresø.dk.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Folkeoplysningsudvalget godkender den samlede lokalefordeling for sæsonen 2019 –
2020.
Bilag:

