Folkeoplysningsudvalget 11-03-2020

Godkendelse af Foreningen Rak Thai
Sagsnr. i ESDH:
20/699
Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
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)
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.
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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.
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